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STAATSBLAD 1943 
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II Januari I943· BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij, houdende wijziging en aan
vulling van het Pachtbesluit. 

Qp grond van § 1 der Verordening No. 
23/I 940 en, in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het Pachtbesluit (No. 215/,941) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. 
Aan artikel 48, lid 3, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
"Plaatsvervangend voorzitter of secretaris 

kan eveneens diegene zijn, die de hoedanig
heid van candidaat-notaris heeft verkregen." 

II. 
Het opschrift van Afdeeling 111, § 2, wordt 

gelezen als volgt: ,,Van beroep en herzie
ning.'' 

111. 
I . In artikel 72 wordt na lid 3 een 

nieuw lid 4 toegevoegd, luidende als volgt: 
,,4. De deurwaarder, die de dagvaar

ding in beroep heeft uitgebracht, doet bin
n en drie dagen nadien afschrift van het ex
ploit aan den griffier van het kantongerecht, 
dat het vonnis heeft uitgesproken, toeko
men." 

7- . Het bestaande lid 4 van artikel 72 
vervalt: 

IV. 
Na artikel 72 worden ingevoegd de arti

kelen 72a tot en met 72e, luidende als volgt: 
• ,,Art. 72a. ' Indien tegen een einduit

spraak van de Pachtkamer van het kanton
gerecht geen verzet en geen hooger beroep 
wordt ingesteld, kan de betrokken Provin
ciale Boerenleider, indien naar zijn oordeel 
de uitspraak principieele beteekenis heeft, 
een aanvrage tot herziening daarvan bij het 
Gerechtshof te Arnhem indienen. 

72b. De aanvrage tot herziening heeft 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
de uitspraak dezelfde rechtsgevolgen als een 
hooger beroep. 

72c. I. D e aanvrage moet binnen twee 

weken, nadat de termijn voor het instellen 
van verzet of van hooger beroep is verstre
ken, bij met redenen omkleed verzoekschrift 
bij de Pachtkamer van het Gerechtshof wor
den ingediend. D e medewerking van een 
procureur wordt hierbij niet vereischt. Het 
verzoekschrift gaat vergezeld van de noodige 
afschriften. De griffier zendt onverwijld bij 
aangeteekenden brief een afschrift van het 
verzoekschrift toe aan de belanghebbenden 
bij de uitspraak. · 

2. Belanghebbenden kunnen hun stand
·punt scbr.iftelijk toelichten; zij kunnen zelf
standige verzoeken doen met betrekking tot 
de uitspraak. Voor de indiening van deze 
toelichtingen en verzoeken is de medewer
king van een procureur niet vereischt. De 
griffier zendt onverwijld bij aangeteekenden 
brief afschrift van deze stukken aan den 
P rovincialen Bderenleider en de overige be
langhebbenden. 

3. Het Gerechtshof kan de oproeping 
van den Provincialen Boerenleider en van de 
belanghebbenden bevelen. Het bepaalt den 
dag en het uur van het verhoor, alsmede den 
termijn, bij de oproeping in acht te nemen. 
De oproeping geschiedt bij aangeteekenden 
brief van den griffier. De opgeroepenen ver
schijnen, hetzij in persoon, hetzij vertegen
woordigd door een advocaat of procureur; 
het Gerechtshof kan verschijning in persoon 
bevelen. • 

72d. I. Indien het Gerechtshof termen 
tot herziening aanwezig oordeelt, verwijst het 
de zaak naar het betrokken kantongerecht, 
ten einde die met inachtneming van de be
slissing opnieuw af te doen. 

2. Indien de zaak voor onmiddellijke af
doening vatbaar is, kan het Gerechtshof de 
afdoening oo¼ aan zich houden. 

3 . De beschikking van het Gerechtshof 
is met reden omk leed. 

72e. D e uitspraken van de Pachtkamer 
van het G erechtshof zijn niet vatbaar voor 
cassatie." f 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's -Gravenhage, II Januari 1943. 
D e S.-G. van het Dep. v. just. SCHRIEKE. 

D e S.- G . van het Dep . van Landb. en V . 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 J anuari I9'43). 
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23 Februari z943. BESLUIT van den Se
cretaris- Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende den termijn van 
bewaring van boeken, bescheiden en ba
lansen van bedrijven. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Artikel 6, derde lid, van het 
Wetboek van Koophandel wordt gelezen als 
volgt: 

,,Hij is gepouden de boeken en beschei
den, waarin hij overeenkomstig het eerste 
lid aanteekening heeft gehouden, alsmede 
de balansen, de ontvangen brieven en te
legrammen en afschriften van de uitgaan
de brieven en telegrammen tien jaren lang 
te bewaren". ' 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Februari 1943. 

De S.-G. van het Dep. v. Just. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. I Maart z943.) 
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z5 April z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaa.l van het Departement 
Justitie, houdende wijziging van het Be
sluit No. 71/1941 met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het 
economisch leven. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1; Artikel 5 van het Besluit No. 
71/1941 met betrekking tot de berechting van 
strafzaken, rakende het economisch leven, 
zooals gewijzigd bij Besluit No. 92/1942, 
wordt als volgt gewijzigd: 

I Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. De berechting in hooger beroep is 

toevertrouwd aan een bijzonder gerechtshof, 
hetwelk den naam "economisch gerechts
hof" draagt en waarvan de zetel is gevestigd 
te Nijmegen; ten aanzien van dit gerechtshof 
zijn de bepalingen betreffende de gerechts
hoven van overeenkomstige toepassing, voor 
zoover niet uit de leden 4 en s iets anders 
blijkt." 

II. Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
,,4. Artikel 6J van de Wet op de Reg

terlijke Organisatie en het beleid der Justitie 
is niet van toepassing. De Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie be
paalt het aantal van de vice-presidenten, 
van de leden en van de plaatsvervangende 
leden van het economisclt gerechtshof, als
mede van de advocaten-generaal en substi
tuut-griffiers bij dit gerechtshof." 

2. x. Dit besluit treedt in werking op 
1 Mei 19_43. · 

, . 
2 

2. De zaken, welke op 1 Mei 1943 aan
hangig zijn bij de .bijzondere kamer van het 
gerechtshof te 's-Gravenhage,. welke den 
naam droeg van "economisch gerechtshof", 
gaan naar het economisch gerechtshof over 
in den stand, waarin zij zich bevinden. 

Apeldoorn, 15 April 1943. 
De S.-G. van het Dep, v. Just. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 20 April ,943.) 

s. S 203 
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z7 April z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende de instelling van 
parketwachters. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordenirtg No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Er worden parketwáchters aan
gesteld, die tot taak hebben op te treden in 
strafzaken: 

1) bij de handhaving der orde ter te
rechtzitting op aanwijzing van den voor
zitter; 

2) bij beteekening van stukken; 
3) in dringende gevallen, na voorafgaan

de mededeeling aan de ter zake bevoegde 
politie-instanties, bij de voorgeleiding van 
verdachten, getuigen, deskundigen en tolken 
ter zitting, alsmede bij de aanhouding van 
veroordeelden ter tenuitvoerlegging van 
straffen; 

4) bij de tenuitvoerlegging van straffen, 
voor zqover sprake is van bijzondere maat
regelen ter bewaking, te bepalen door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie. 

2. x. De parketwachters staan onder den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie en zijn onderworpen aan diens 
aanwijzingen en bevelen. · 

2. De parketwachters worden door hem 
benoemd en ontslagen. 
· 3. De parketwachters bestaan uit: 

1. een inspecteur, verbonden aan het De
partement van Justitie, die namens 'den Se
cretaris-Generaal van dat Departement het 
toezicht op d e parketwachters uitoefent; 

2 . g,oepscommandanten; 
3. groepsleden. 
4. De parketwachters kunnen, onvermin

derd het bepaalde in de Wapenverordening 
(No. 139/1941), gewapend zijn. · 

5. x. Ter handhaving van de discipline• 
der parketwachters worden tuchtstraffen in
gevoerd. 

2. De aard der straffen wordt vermeld en 
de tot oplegging bevoegde meerderen wor
den aangewezen in een door den Secretaris
Generaal van het Departement van Justitie 
vast te stellen tuchtreglement. 

6. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie vaardigt de ter uit
voering van dit besluit noodzakelijke voor
schriften uit, in het bijzonder betreffende 
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indeeling, taak, beëediging, titulatuur, bezol
diging, kleeding en uitrusting van de parket
wachters. 

7. Dit besluit treedt in werking op I Mei 
1943. 

Apeldoorn, 17 April 1943. 
De S.-G. van het Dep. v. Just. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 20 April 1943.) 

s. S 2 0 4 

15 Mei 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Depertement van 
Justitie betreffende de rechterlijke· va
cantiën. 

Op grond van § 1 d~r Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. De bepalingen betreffende de 
jaarlijksche vacantiën van den Hoogen 
Raad, de gerechtshoven en de arrondisse
ments-rechtbanken en van den Centralen 
Raad van Beroep blijven tot nader order 
buiten toepassing. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
· dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 15 Mei 1943. 
De S .-G. van het Dep. v. Just. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 17 Juni 1943.) 

s. S 205 

9 Juni 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende de toepasselijkheid 
van wettelijke strafbepalingen. 

Op grond van §, 1 der Verordening No. 
23/1940 en in ovt,reenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 -van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Aan het eerste lid van artikel 
1 van het Wetboek van Strafrecht wordt 
een tweede volzin toegevoegd: 

"Valt een feit niet onder den tekst, doch 
wel onder de grondgedachte van eene wette- · 
lijke strafbepaling, zoo is de strafbepaling 
toepasselijk, indien het feit naar gezond 
rechtsgevoel strafwaardig is." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 9 Juni 1943. 
De S.-G. van het Dep. v. Just. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 28 Juni 1943.) 

s. S 206 

5 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende toezicht op 
minderjarigen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 

1943 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. ( 1) Hij die nalatig is over een 
nµnderjarige beneden den leeftijd van acht
tien jaren, die onder zijn wettig, gezag staat 
of aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid 
is toevertrouwd, het vereischte toezicht te 
houden, wordt, indien de minderjarige een 
srafbaar feit begaat, dat door behoorlijk toe

•zicht had kunnen worden voorkomen, ge
straft met gevangénisstraf of met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of met geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

(2) Het strafbare feit 1s een misdrijf. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 5 Augustus 1943. 

De S.-G. van het Dep. v. Just. SCHRIEKE. 
(Uitgeg. 3 Sept. 1943.) 

s. S 207 

21 Augustus 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie betreffende het gebruik van 
rechtsmiddelen in strafzaken. 

Op grond van § I d~r Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Wet op de regterlijke organi
satie en het beleid der justitie wordt gewij
zigd als volgt: 

' I. In artikel 44 vervalt het tweede lid en 
in het derde lid wordt het woord "andere" 
vervangen door het woord "hµn" en de woor
den "vijf gulden" door "f 25". 

II. Na artikel 96 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 96a: 

"Art. 96a. In strafzaken kan de verdachte 
tegen arresten en vonnissen geen beroep in 
cassatie instellen, indien in de einduitspraak: 

x. geen straf of maatregel werd opgelegd; 
2. geen andere straf of maatregel werd 

opgelegd dan: . 
a. geldboete van ten hoogste f 100; 

b. berisping; 
c. teruggave aan ouders of voogd zonder 

toepassing van eenige straf; 
en kan . het openbaar ministerie, afgezien 

van het geval van "cassatie in het belang der 
wet", geen ber.oep in cassatie instellen, in
dien voor de einduitspraak: 

x. geen straf . of maatregel werd gevor
derd; 

2. geen andere straf of maatregel werd 
gevorderd, dan een van de drie · bovenge
noemde.'' 

2. (x) Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

(2) Het is niet van toepassing op een bij 
eenig gerecht vóór dit tijdstip aanhangig ge
worden zaak. 

Apeldoorn, 21 Augustus 1943. 
D e S.-G. van het Dep. v . Just. SCHRIEKE. 

( Uitgeg . 24 Aug. 1943.) 
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25 September 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
aanvulling van de Handelsnaamwet 
1921. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

·en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Na artikel 2 van de Handelsnaam
wet 1921 (Staatsblad No. 842) wordt een 
nieuw artikel 2a ingevoegd, luidende als 
volgt: 

.,Het is verboden een handelsnaam te voe
ren, welke er toe kan leiden, dat het publiek 
zich een onjuiste voorstelling vormt van de 
onder dien naam gedreven zaak." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn } 25 September 1943. 
's-Gravenhage 

De S.-G. van het Dep. v. just. SCHRIEKE. 
D e S.-G. van het Dep. v. H., N. en S., 

s. S 209 

H. M. HIF-SCHFELD. 
(Uitgeg . 28 Sept. 1943.) 

9 October 1943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Sociale Zaken 
tot wijziging van het Besluit ~o. 183/ ' 
1941 betreffende het toezicht op pu
blieke vrouwen. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Het Besluit No. 183/1 941 betref
fende het toezicht op publieke vrouwen 
wordt als volgt gewijzigd: 

I. Na artikel 3 wordt ingevoegd een arti
kel 3a, luidende als volgt: 

,.(1) Een publieke vrouw, die lijdende is 
aan een geslachtsziekte in den zin van artikel 
i:, tweede lid, van Besluit No. x65/ r.940, hou
dende voorzieningen tegen verbreiding van 
geslachtsziekten, is verplicht zich ter behan
deling te doen opnemen in een door een ge- , 
neeskundig inspecteur van de volksgezond
heid aan te wijzen inrichting voor verpleging 
van zieken en aldaar zoolang te verblijven als 
deze inspecteur met het oog op het gevaar 
van besmetting noodig oordeelt. 

(2) D e kosten van behandeling en ver
blijf komen, voor zoover de patiente niet bij 
machte is deze zelf te betalen, ten laste van 
de gemeente, waarin zij geacht wordt haar 
vaste woonplaats te hebben. De artikelen 63 
tot en met 73a der Armenwet zijn op deze 
kosten van overeenkomstige toepassing.' 

II. In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats 
van "2 of 3" gelezen: ,,2, 3 of 3a". 
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2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag na dien zijner afkondiging. 

Apeldoorn } 9 October 1943. 
Amsterdam 

De S.-G. van het Dep. v. just. SCHRIEKE. 
D e wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Vitgeg. 12 Oct. 1943.) 

s. S 210 

16 October 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende de opheffing 
van de militaire strafkamer van de a,;
rondissements-rechtbank te 's-Graven
hage . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijksommissaris voor het bezette Nederland
sche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De bij Besluit No. 56/1941 bet~ef
fende de opheffing van de militaire gerech
ten en de overbrenging van aanhangige straf
zaken naar den gewonen strafrechter, inge
stelde militaire strafkamer van de arrondis
sements-rechtbank te 's-Gravenhage wordt 
opgeheven. Haar taak wordt waargenomen 
door de gewone strafkamers van de arron
dissements-rechtbank te 's-Gravenhage. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 16 Ocober 1943. 
De S .-G. ·v. h . Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 16 Oct. 1943.) 

s. S 2\1 

21 December 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ter bescherming van de 
uniformen en onderscheidingsteekenen 
van de Nationaal-Socialistische Bewe
ging der Nederlanden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (x) Hij die opzettelijk, zonder toe
stemming van den Secretaris-Generaal van 
de Nationaal-Socialistische Beweging der 
Nederlanden, uniformen, deelen van unifor
men of onderscheidingsteekenen van de Na
tionaal-Socialistische Beweging der Neder
landen of van haar als zoodanig erkende for
maties -of nevenorganisaties vervaardigt, in 
voorraad heeft of in het openbaar draagt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste z«s maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

(2) Het in het eerste lid strafbaar gestel
de feit wordt beschouwd als een misdrijf. 

2. D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie wijst in een in de 
N ederlandsche Staatscourant te plaatsen uit
voeringsbesluit de volgens artikel 1 onder 
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b escherming staande formaties en nevenor
gan isaties aan. 

3. Dit besluit treedt in werking op 23 
D ecember 1943. 

Apeldoorn, 21 D ecember 1943. 
D e S.-G. v. h. Dep. v . just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1943.) 

s. S 212 

21 December 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende het brandweer
wezen (Besluit Brandweerwezen 1943). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der -Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Algeuyeene bepaling. 

Art. 1, De bescherming van de gemeen
schap tegen brandgevaar (brandweerwezen) 
is de taak der politie. Deze woFdt uitgevoerd 
volgens de voorschriften van de Verordening 
Organisatie Politie en de voorschriften van 
dit besluit. 

AFDEELING II. 
Brandweerpolitie-instanties. 

2. (1) Hoogste brandweerpolitie-instan
tie is de ten aanzien van politie-aangelegen
heden bevoegde Secretaris-Generaal (nader 
,,Secretaris-Generaal" genoemd). 

(2) Onder den Secretaris-Generaal be-., 
rust de uniforme leiding van en het toezicht 
op het brandweerwezen bij den Directeur
Generaal van Politie. 

(3) Middelbare brandweerpolitie-instan
ties zijn de gewestelijke politiepresidenten. 

(4) Lagere brandweerpolitie-instanties 
zijn in gemeenten met Staatspolitie-instan
ties de · Staatspolitiegezagsdragers, in ge_ 
meenten zonder Staatspolitie-instanties de 
burgemeesters in hun hoedanigheid van po
li tiegezagsdrager. 

3, (1) In gemeenten met Staatspolitie
instanties wordt de taak van het brandweer
wezen waargenomen door de Staatsbrand
weerpolitie onder leiding van de Staatspoli
tiegezagsdragers. 

(2) De tot dusver in deze gemeenten 
bestaande beroepsbrandweren worden in de 
Staatsbrandweerpolitie opgenomen. 

(3) De artikelen 18 tot èn met 20 der 
Verordening Organisatie Politie zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

4. (1) De Secretaris-Generaal wijst de 
gemeenten aan, waarin voor de taak van het 
brandweerwezen een gemeentelijke brand
weerpolitie wordt opgericht. Deze staat on
der den burgemeester -in zijn hoedanigheid 
van politiegezagsdrager. 

(2) In zoover in de door den Secretaris
Generaal overeenkomstig het vorige lid aan
gewezen gemeenten beroepsbrandweren aan
wezig zijn, worden deze in de gemeentelijke 
brandweerpolitie opgenomen. 
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5. In gemeenten· zonder Staats- of ge
meentelijke brandweerpolitie bedient de bur
gemeester in zijn hoedanigheid van politie
gezagsdrager zich bij de uitvoering van de 
taak van het brandweerwezen van de vrij
willige brandweren, plichtbrandweren en 
aangewezen brandweren. Deze brandweren 
zijn technische hulporganen der politie. 

6. Voor de buiten het gebied van een ge
meente te verrichten bestrijding van brand
gevaar worden afdeelingen der Staatsbrand
weerpolitie opgericht. Deze staan rechtstreeks 
onder den D irecteur-Generaal van Politie. 

AFDEELING III. 

Taak der brandweerpolitie-instanties. 

7. (1) De Directeur-Generaal van Politie 
neemt alle maatregelen om te bewerkstelli
gen, dat aan brandgevaar en andere rampen 
tijdig en krachtig het hoofd kan worden ge
boden. Hij zorgt verder voor de vervulling 
van de taak, die wordt gesteld aan de brand
weerpolitie en aan de brandweren bij de uit
voe'ring der luchtbescherming. 

(2) De Directeur-Generaal van Politie 
en de gewestelijke politie-presidenten kun
nen binnen het kader van de in het eerste lid 
vermelde taak rechtstreeks maatregelen tref
fen en de leiding over het blusschingsperso
neel op zich nemen. 

8. (1) De lagere brandweerpolitie-instan
ties zorgen bij de uitvoering van de hun op
gedragen taak op het gebied van de brand
weerpolitie voor de aanwezigheid, de doel
treffende verdeeling en den goeden staat der 
brandbluschmiddelen, alsmede voor hun on
middellijke bruikbaarheid te allen tijde. 

(2) De lagere brandweerpolitie-instan
ties verrichten op grond van een nader uit te 
vaardigen beschikking van den Secretaris
Generaal ook buiten het grondgebied van 
hun gemeente hulp bij de brandbestrij ding. 

9, (1) In gemeenten met Staatspolitie
instanties behoort de aanschaffing en het 
onderhoud van de voor de brandweerpolitie 
en de brandweren benoodigde voertuigen en 
bluschmaterieel. alsmede v an kleeding, uit>
rusting, alarminrichtingen en kazernes, tot 
de taak van den Staat, in de overige gemeen
ten tot de taak van de gemeente. Bij de be
drijfsbrandweren berust deze taak bij de lei
ding van het bedrijf, Voor de aanschaffing 
en de instandhouding van bluschwatervoor
zieningen zorgen in ieder geval de gemeen
ten, voor zoover deze installaties niet bij uit
sluiting voor de brandbestrijding dier.en. 

(2) D e kosten, voortvloeiende uit het 
deelnemen van het personeel van de brand
weerpolitie en van de brandweren aan cur
sussen over de techniek van de brandbestrij
ding, alsmede aan andere door den Direc
teur-Generaal van Politie voorgeschreven 
cursussen, komen, wat betreft het personeel 
van de Staatsbrandweerpolitie, ten laste van 
den Staat, wat betreft het personeel van de 
gemeentelijke brandweerpolitie en brand
weren ten laste van de gemeente en wat be
treft het personeel van de bedrijfsbrandwe
ren ten laste van de leiding van het bedrijf. 
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(3) Indien een gemeente de haar in het 
eerste en tweede lid opgedragen taak niet of 
niet naar behooren uitvoert, kan de Secre
taris-Generaal in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken de vereischte 
maatregelen nemen, met dien verstande, dat 
deze maatregelen zullen worden geacht als 
door den burgemeester te zijn getroffen . 

AFDEELING IV. 

Personeel van brandweerpolitie en brand
weren. 

10. (1) De Secretaris-Generaal benoemt, 
schor~t en ontslaat ambtenaren vandeStaats
brandweerpolitie, voor zoover hij deze be
voegdheden niet aan lagere instanties over
draagt. 

(2) De ambtenaren d~r gemeentelijke 
brandweerpolitie benoemt, schorst en ont
slaat de burgemeester in zijn hoedanigheid 
van politiegezagsdrager. De Secretaris-Ge
neraal kan deze bevoegdheden voor zich zelf 
of voor den gewestelijken politiepresident 
voorbehouden dan wel de uitoefening daar
van van zijn toestemming of van die van den 
gewestelijken politiepresident afhankelijk 
stellen. 

ll. De Secretaris-Generaal kan ambte
naren van de Staatsbrandweerpolitie over
plaatsen naar de gemeentelijke brandweer
politie en ambtenaren van de gemeentelijke 
brandweerpolitie naar de Staatsbrandweer
politie of naar de brandweerpolitie van een 
andere gemeente. 

12. De ambtenaren van de brandweer
politie hebben binnen het kader van de hun 
opgelegde taak de rechten en plichten van 
politie-ambtenaren. De Verordening Bezol
diging Politie 1943 is op hen van toepassing. 

13. 1. De lagere brandweerpolitie-in
stanties hebben de bevoegdheid om, in ge
meentedienst zijnde, lichamelijk geschikte 
personen tot dienstneming bij de vrijwillige 
brandweer van hun gemeente te verplichten. 
tenzij deze verplichting voor den belangheb
bende onredelijk zwaar zou zijn. 

2 . Degenen, aan wie een verplichting, 
als bedoeld in het vorige lid, is opgelegd, of 
die op grond van artikel 226 van de Gemeen
tewet tot het doen van persoonlijke diensten 
bij de brandweer zijn opgeroepen, kunnen 
binnen twee weke n na den dag, waarop door 
hen de schriftelijke mededeeling, waarbij hun 
de verplichting wordt opgelegd, is ontvan
gen, in beroep komen bij de hoogerc: brand
weerpolitie-instantie. In afwachting van de 
beslissing van den Secretaris-Generaal moet 
aan de in het vorige lid bedoelde verplich
ting worden voldaan. 

14. Aan het onbezoldigde personeel van 
de brandweer wordt de loonderving ten ge
volge van bestrijding van brand en rampen , 
voor zoover van hen redelijkerwijj<e niet kan 
worden gevergd, dat zij zonder vergoeding 
hulp verleenen, vergoed onder overeenkom
stige toepassing van artikel 9. D e Secretaris
Generaal treft in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
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van Binnenlandsche Zaken een nadere rege
ling. 

AFDEELING V. 

Slotbepaling. 
15. Artikel 209, letter a en c, en, voor zoo_ 

ver het persoonlijke diensten bij de brand
weer betreft, en, artikel 227, tweede volzin, 
der Gemeentewet zijn niet van toepassing. 

16. De Secretaris-Generaal vaardigt, 
voor zoover dit besluit niet anders bepaalt, 
de ter uitvoering van dit besluit noodzake
lijke voorschriften uit, in het bijzonder be
treffende de organisatie van het brandweer
wezen in gemeenten, in de inrichtingen voor 
het verkeer en in de industriebedrijven, met 
inbegrip van uniforme bepalingen over de 
preventieve brandbestrijding, de brand
schouw en het vegen van schoorsteenen. 

17. Dit besluit treedt in werking op 1 

Januari 1944, met uitzondering van artikel 
12, dat met terugwerkende kracht tot 1 
Maart 1943 in werking treedt. Het wordt 
aangehaald als "Besluit Brandweerwezen~ 
1943". Op hetzelfde tijdstip treedt het Be
sluit Brandweerwezen No. 57/1 941, zooals 
gewijzigd bij Besluit No. 4o/1942, buiten 
werking. 

Apeldoorn, 21 December 1943. 
D e S.-G. v. h . Dep. v. just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 23 Dec. z943.) 

s. S 300 

24 Juni z943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, hou
dende wijziging van de Beschikking No. 
98/r940 betreffende het internationale 
postverkeer (grensverkeer met België 
en Duitschland). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Beschikking No. 98/1940 be
treffende het internationale postverkeer 
(grensverkeer met België en Duitschland ) 
wordt zoodanig gewijzigd, dat in den titel en 
in artikel 1 de woorden "en Duitschland" 
vervallen. 

2. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging met terugwerken
de kracht tot t April 1943. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1943. 
De S .-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. zo Juli 1943.) 

s. S 350 

28 Januari 1943. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, houdende wijzi
ging en aanvulling van de Leerplichtwet. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Leerplichtwet wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

I. In artikel 1, tweede lid, onder 2 ° ., 
worden na het woord "kind'' ingevoegd de 
woorden ., , na verkregen toestemming van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming,". 

II. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,.De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming verleent zijn in artikel 1, 

tweede lid, onder 2° :, bedoelde toestemming, 
behoudens in bijzondere gevallen, alleen, 
wanneer naar zijn oordeel de gezondheids
toestand van het kind of de afstand van de 
woning tot de naastbijzijnde in aanmerking 
komende school daartoe aanleiding geeft. De 
toestemming wordt verleend tot wederop-
zegging." ' 

III. 1 . In artikel rr, tweede lid, onder 
3 ° ., worden na het woord "blijkt," ingevoegd 
de woorden "dat de in artikel 1, tweede lid, 
onder 2°., bedoelde toestemming is verleend 
en". 

2. In artikel rr, derde lid , worden voor 
het woord "huisonderwijs" ingevoegd de 
woorden "met toestemming van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming". 

IV. In artikel 18, § 1, eerste lid, worden 
na het woord "huisonderwijs" ingevoegd de 
woorden ,. , dan wel huisonderwijs zonder 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoe'ding, We
tenschap en Kultuurbescherming," . 

V. In artikel 25, eerste lid, wordt de laat
ste volzin vervangen door twee volzinnen, 
luidende als volgt: 

"De inspecteur is bevoegd de lessen bij te 
wonen. Deze lessen moeten in dé daguren 
worden gegeven.'' 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-·Gravenhage, 28 Januari 1943. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K. , J. v. DAM 

(Uitgeg. 15 Febr. 1943.) 

s. S 351 

zo Maart 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming ter ëeveiliging van de 
orde aan universiteiten en hoogescholen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. r. Onverminderd het bepaalde 
bij de Hoogeronderwijswet, de Wet van 15 
December 1917' (Staatsblad No. 700) tot re
geling van het Hooger Landbouw Onderwijs 
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en de Verordening No. 153/1941 betreffende 
het bestuur der universiteiten en hoogescho
len dragen de presidenten-curator der Rijks
universiteiten en -hoogescholen zorg, dat het 
aan die instellingen verbonden personeel zich 
onthouçlt van handelingen en gedragingen, 
welke, gezien de vigeerende omstandigheden, 
de openbare orde aan de genoemde inrich
tingen in gevaar brengen. 

2. De presidenten-curator geven aan 
den Secretaris-Generaal _van het Departe
m ent van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming onmiddellijk kennis van 
handelingen, welke gericht zijn tegen de 
openbare orde. Voor zoover het personen be
treft, wier benoeming door den Secretaris
Generaal geschiedt, stellen de presidenten
curator tegelijk met hun mededeeling een 
disciplinaire straf voor. Zij zelf kunnen der
gelijke personen in ernstige gevallen voor 
den tijd van ten hoogste acht dagen schorsen. 
Voor zoover het personen betreft, die door 
de presidenten-curator zelf benoemd worden, 
leggen zij de vereischte disciplinaire straf 
zelf op en doen daarvan mededeeling aan 
den Secretaris-Generaal. ' 

3. De presidenten-curator zijn aan den 
Secretaris-Generaal voornoemd verantwoor
delijk voor de nauwgezette naleving van de 
bepalingen van dit artikel. 
, 2. Ieder studiejaar, voor de eerste maal 

één maand na het in werking treden van dit 
besluit, worden slecbts diegenen, die schrif
telijk de volgende verklaring hebben afge
legd, toegelaten tot de studie of tot de voort
zetting der studie aan aJ.le universiteiten en 
hoogescholen of tot de examens aan deze in
richtingen of tot daarmede gelijkstaande 
examens, voor zoover aan de overige hiertoe 
noodzakelijke voorwaarden is voldaan: 

,.De ondergeteekende ........................ , 
geboren ..................... te . ... . ................ , 
wonende te .......... . ..... ... ........ , verklaart 
hiermede plechtig, dat hij de in het bezette 
Nederlandsche gebied geldende wetten, ver
ordeningen en andere beschikkingen naar eer 
en geweten zal nakomen en zich zal onthou
den van iedere tegen het Duitsche Rijk, de 
Duitsche Weermacht of de Nederlandsche 
autoriteiten gerichte handeling, zoomede van 
handelingen en gedragingen, welke de open
bare orde aan de inrichtingen van hooger 
onderwijs, gezien de vigeerende omstandig

•heden, in gevaar brengen." 
3. Artikel 3 van het Besluit No. 62/1941 

betreffende handhaving der orde onder de 
studenten aan universiteiten en hoogescho
len in het bezette Nederlandsche gebied 
wordt gewijzigd als volgt: ~ 

I. In het tweede lid worden de woorden 
"zeven dagen" vervangen door de woorden 
,.ten hoogste een jaar". 

II. Het derde lid vervalt, het vierde lid 
wordt derde lid. · 

III. Het vijfde lid wordt vierde lid ; daar
in worden de woorden: ,,het college van rec
tor-magnificus en assessoren" vervangen 
door de woorden "den rector-magnificus". 

IV. Het zesde lid wordt vijfde lid, daarin 
worden de woorden: ,,rector-magnificus en 
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de belan ghebbende kunnen" vervangen door 
de woorden "belanghebbende kan''. 

V. Er wordt een nieuw zesde lid toege
voegd, luidende als volgt : 

"6. D e Secretaris-Generaal doet, na den 
rector-magnificus, die de straf heeft opge
legd, en den belanghebbende te hebben ge
hoord, binnen drie weken na ontvangst van 
het beroepsrequest uitspraak." 

4. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming kan de ter uitvoering 
van dit besluit en van het Besluit No. 62/1941 
noodzakelijke voorschriften langs den admi
nistratieven weg uitvaardigen. 

5. D it besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 Maart 1943. 
D e S.-G . v . h. Dep. v. 0 ., W. en K., J. v. DAf11 

(Uitgeg . 13 Maart 1943.) 

s. S 352 

16 0ctober 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming tot aanvulling van het Besluit 
No. n6/1 940 betreffende de gelden, ver
schuldigd wegens het bijwonen der les
sen aan de R ijksuniversiteiten en de 
Technische Hoogeschool te Delft. 

Op grond van § 1 der Yerordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Artikel 3 van het Besluit No. n6/ 
1940 betreffende de gelden, verschuldigd we
gens het bijwonen der lessen aan de Rijks
universiteiten en de Technische Hoogeschool 
te Delft wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In het vijfde lid wordt tusschen d e woor

den "geschiedt" en "slechts" ingevoegd "be
houdens in het geval, aangegeven in het vol
gende lid". 

II. 
Een nieuw zesde lid wordt ingevoegd, lui

dende als volgt: 
"6. Indien iemand, die na betaling van 

't verschuldigde collegegeld voor een studie
jaar is ingeschreven, in den loop van dat stu
diejaar tot assistent wordt benoemd, ontvangt 
hij voor iedere maand, waarin hij als zoodanig 
werkzaam is, een tiende gedeelte van het ge
storte collegegeld terug; een gedeelte van een 
maand, alsmede het tijdvak van I Juli tot 
het einde van het studiejaar, blijven hierbij 
buiten beschouwing. De terugbetaling vindt 
op verzoek plaats aan het einde van het stu
diejaar. Wordt het collegegeld ingevolge ar
tikel 3, vierde lid, in tenpijnen betaald, dan 
blijft de verplichting tot het voldoen van den 
tweeden termijn onverminderd bestaan." 

III. 
Het zesde. en zevende lid worden onder

scheidenlijk zevende en achtste lid. 
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2. D it besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 Januar i 1943. 

Apeldoorn, 16 October 1943. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. v. DAM 

(Uitgeg. 16 0ctober 1943.) 

s. S 4 00 

25 januari 1943. BESLUIT van den Secre
taris van het D epartement van Finan
ciën betreffende nadere regeling van het 
toezicht op de inkomsten en uitgaven 
des Rijks. 

Op grond vari § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en van artikel 1 der Verordening No. 
5/1943 betreffende de financiën van het Rijk, 
van de provinciën en van de gemeenten en 
in overeenstemming met de ~§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1940 van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge-
bied wordt bepaald: • 

Art. 1. 1. Onverminderd het bepaalde in 
de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, N o. 
259) wordt de kredietopening, bedoeld in 
artikel 36, tweede lid, dier wet geweigerd , 
indien voor de voorgenomen betaling geen 
voldoende gelden beschikbaar zijn gesteld bij 
de krediettoewijzing volgens artikel 2 van 
dit besluit. 

2. I n artikel 36, tweede lid, onder b, van 
de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
259) vervallen de woorden: ,,en geen maat
regelen zijn of worden getroffen om met 
spoed in het ontbrekende te voorzien". 

3 . Het derde lid van artikel 36 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259) 
vervalt. 

2. 1. D e Secretaris-Generaal, die het be
heer voert over een H oofdstuk der R ijksbe
grooting of over een R ijksfonds, dient uiter
lijk den iaden van elke maand bij den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën een aanvrage om k rediettoewij
zing in. De aanvrage dient de bedragen te 
vermelden, waarvoor in den loop der volgen
de maand 11anvragen tot kredietopening zul
len worden ingediend. · 

2. De Secretaris-Generaal van het De-, 
partement van Financiën wijst uiterlijk den 
25sten der maand het aangevraagde krediet 
toe, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. 

3. In gevallen van volstrekte onvermij
delijkheid kan de S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën het voor een 
bepaalde maand toegewezen krediet verhoo
gen. 

3. 1. De comptabelen, aan wie overeen
komstig art ikel 3 7 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, No. 259) is opgedragen 
betalingen te doen zonder voorafgaande k re
dietopening, dienen bij den Secretaris-Ge
neraal, onder wien zij ressorteeren, uiterlijk 
den 5den van elke maand een overzicht in 
van de betalingen, welke zij in den loop der 
volgende maand zonder voorafgaande kre
dietopening voornemens zijn te doen. 

2. De in het eerste lid bedoelde Secreta
ris-Generaal neemt pet totaal-bedrag van 
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de in het eerste lid bedoelde overzichten, 
voor zoover hij de betalingen noodzakelijk 
oordeelt, op in zijn aanvrage om krediettoe
wijzing voor dezelfde maand. 

3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën wijst uiterlijk den 
25sten der maand voor het doen van beta
lingen zonder voorafgaande kredietopening, 
voor zoover hij deze betalingen noodzakelijk 
oordeelt, een bedrag toe. 

4. De comptabelen, bedoeld in het eerste 
lid, onthouden zich van het doen van beta
lingen, waarvoor geen voldoende gelden be
schikbaar zijn gesteld bij de krediettoewijzing 
volgens het vorige ·lid. 

5. De bepalingen van dit artikel zijn in 
de door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën te bepalen gevallen 
van overeenkomstige toepassing met betrek
king tot het beheer, aan comptabelen opge
dragen over hun verstrekte /gelden ter goede 
rekening. 

4. r. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan, hetzij voor 
alle, hetzij voor bepaalde met 's Rijks schat
kist in rekening-courant staande Staatsbe
drijven, Rijksdiensten, instellingen en perso
nen voorschrijven, dat opneming van gelden 
ten laste dier rekening-courant niet kan ge
schieden dan na voorafgaande krediettoewij
zing. 

2. Het voorschrift regelt mede de termij 
nen · voor het aanvragen en toewijzen dezer 
kredieten. 

3. De bepalingen vah dit artikel vinden 
geen toepassing, indien de rekening-courant
verhouding op een tusschen den Staat en den 
rekeninghouder gesloten overeenkomst be
rust. 

5. r. De Hoofden van de afdeelingen 
Comptabiliteit bij de Departementen ·van 
Algemeen Bestuur worden door den Secre
taris-Generaal van het betrokken Departe
ment, in overeenstemming met den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën, benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. De Hoofden van de afdeelingen Comp
tabiliteit bij de Departemen ten van Alge
meen Bestuur zijn ter zake van het in acht 
nemen van de in de begrooing voor het fi-

ancieel beheer gestelde grenzen verantwoor
ding schuldig zoowel aan den SeJretaris-Ge
neraal van het Departement van Financiën 
als aan den Secretaris-Generaal van het be
trokken Departement. 

3. De Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Algemeen Bestuur regelen 
bij gemeenschappelijk besluit de positie van 
de afdeelingen Comptabiliteit ten opzichte 
van de andere s1fdeelingen der Departemen
ten en stellen voor de Hoofden van de afdee
lingen Comptabiliteit een instructie vast. 

4. In geval van a fwezigheid of ontsten
tenis worden de Hoofden van de afdeelingen 
Comptabiliteit vervangen op de wijze, door 
den Secretaris-Generaal van het betrokken 
Departement, in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën, te bepalen. 

6. 1. Maatregelen, welke financieele ge-
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volgen hebben, worden door de Secretaris
sen- Generaal van de Departementen van 
Algemeen Bestuur niet genomen, tenzij de 
financieele gevolgen van die maatregelen in 
de begrooting zijn voorzien en het desbetref
fende stuk ten bewijze daarvan door het 
Hoofd van de afdeeling Comptabiliteit van 
te voren geviseerd is. 

2. Een uitgave wordt slechts dan geacht 
in de begrooting te zijn voorzien, indien daar
op bij het opstellen der begrooting is gere
kend en de stand van het artikel, mede in 
verband met andere uitgaven, waarop moet 
worden gerekend, de uitgave toelaat. 

3. De Secretaris-Generaal van een De
partement van Algemeen Bestuur, die van 
meening is, dat het Hoofd van de afdeeling 
Comptabiliteit zonder reden voor een uit
gave zijn visum heeft geweigerd, roept de 
beslissing van den Secretaris-Generaal van 
het Departement '(an Financiën in. 

4. In bijzondere gevallen van spoed
eischenden aard kan de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, onder 
door herri te stellen voorwaarden, toestaan, 
dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen 
getroffen worden zonder dat de financieele 
gevolgen van die maatregelen in de begroo
ting zijn voorzien. 

7. Alle ambtenaren en beambten, werk
zaam in bureelen van openbaren dienst, en 
alle comptabelen zijn gehouden de inlichtin
gen te verstrekken, welke de door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën aan te wijzen ambtenaren voor de 
uitoefening.van de Jmn opgedragen taak noo- , 
dig achten. 

8. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan bepalen, dat 
bij de uitvoering van dit besluit van door 
hem vastgestelde formulieren gebruik moet 
worden gemaakt, 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging, De artikelen 1, 2, 3 
en 4 vinden voor de eerste maal toepassing 
met betrekking tot de derde maand, volgen
de op die van inwerkingtreding, 

's-Gravenhage, 25 Januari 1943. 
De wnd. S.-G. v. h, Dep. v . Financiën, 

s. S 401 

M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg , 27 Januari r943,) 

26 Mei r943. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij en van den Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken, houdend·e wijziging en 
aanvulling van het Deviezenbesluit 
1 941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. Artikel I van het Deviezen
besluit I94I (No. 63) wordt als volgt gewij
zigd en aangevuld : 

I. Na het, tweede lid wordt een nieuw 
derde lid ingevoegd, luidende als volgt: 

"3. De statuten van het Deviezeninstituut 
en van het Nederlandsch Clearinginstituut, 
alsmede de voorschriften voor deze institu
ten, worden door de Secrètarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Financiën en 
door d en Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken gemeenschappelijk 
uitgevaardigd." 

II. Het derde lid wordt vierde lid. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
Deventer l 
Apeldoorn f ,26 Mei I943· 
's-Gravenhage 

De wnd. S .-G. v. h . Dep. v . Financiën, 
M . M. ROST VAN TON NINGEN. 

De S .-G. v. h . Dep. v. just., SCHRIEKE. 

D e S.-G. van het Dep. v. H ., N.. en S., 
H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landb. en V . • 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secr.- Gen. voor Bijz. Econ. Zaken 
. M . ROST VAN T ONNINGEN. 

(Uitgeg. z7 Juni z943.) 

s. S 402 

30 Juni z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën tot vaststelling van de Rege
len ter uitvoering van artikel 5 van het 
Besluit op de Bezettingschaden. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1, I . Als instanties, die overeen
komstig artikel 5 yan het Besluit op Bezet
tingschaden (Besluit No. 30/I942, zooals ge
wijzigd bij Besluit No. I26/ I942) goederen 
overnemen, worden aangewezen de Staat der 
Nederlanden (Departement van F inanciën, 
Administratie voor de Oorlogs- en Defensie
schaden) en de Stichting "Landelijke Bezet
tingschaden", gevestigd te 's-Gravenhage, 
tenzij de Secretaris-Generaal van het De- · 
partement van Financiën in bijzondere ge
vallen een andere instantie met de overne
ming belast. 

2. Vanwege den Secretaris-Generaal 
wordt aan de bekende eigenaren van het 
goed, alsmede, indien het een onroerend 
goed betreft, aan degenen, die daarop een 
zakelijk genotsrecht of een recht van hypo
theek bezaten, zoo spoedig mogelijk kennis 
gegeven van het bedrag, waarop de schade
loosstelling is vastgesteld. 

3. Iedere belanghebbende is bevoegd den 
Secretaris-Generaal te verzoeken de vast
stelling der schadeloosstelling te herzien; in
dien het onroerend goed betreft, gaat de Se-
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cretaris-Generaal tot deze herziening niet 
over alvorens daarover advies te hebben in
gewonnen van een door hem aan te wijzen 
instantie. ; 

2. Indien de betaling van de vergoeding 
ean den eigenaar of aan de zakelijk gerech
tigden in geld geschiedt, bepaalt de Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën de grootte der bedragen, welke toe
gekend worden aan hypotheekhouders en 
andere rechthebbenden. 

3. I. De toewijzing, bedoeld in artikel 5, 
lid 4, van het Besluit op de Bezettingscha
den, geschiedt door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën; deze is 
bevoegd ook tegen den wil van den eigenaar, 
goed toe te wijzen van hoogere waarde dan 
het bedrag der vergoeding, indien naar zijn 
oordeel het algemeen belang zulks vor dert. 

2. De Secretaris-Generaal stelt de waar
de van het toegewezen goed vast en bepaalt 
op welke wijze een hoogere waarde van het 
toegewezen goed zal worden b'etaald of ver-• 
rekend. 

3. De Secretaris-Generaal regelt de 
grootte der vergoeding, welke toegekend 
wordt aan hypotheekhouders en andere 
rechthebbenden. Hij kan ter betaling dezer 
vergoeding nieuwe zakelijke rechten op het 
toegewezen goed vestigen en zoo noodig de 
rangorde der hypotheken regelen. 

4. Indien eigendom van zaken, te welker 
aanzien ingevolge eenig wettelijk voorschrift 
inschrijving in openbare registers is geschied, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 
van het Besluit op de Bezettingschaden is 
overgegaan, zal de Secretaris-Generaal on
verwij ld voor de inschrijving van den over
gang in de daarvoor bestemde openbare re
gisters zorg dragen. Hetzelfde geldt ten aan
zien van de vest iging van zakelijke rechten 
en ten a,mzien van een regeling der rangorde 
van de hypotheken , welke de Secretaris-Ge
neraal overeenkomstig het derde lid tot 
stand brengt. 

4. I. Indien de betaling van de in artikel 
5, lid 3, van het Besluit op de Bezetting
schaden bedoelde bedragen wordt uitgesteld, 
worden d eze bedragen ingeschreven in het 
Grootboek voor den Wederopbouw. De dien
tengevolge tot stand te brengen inschrijvin
gen worden gekenmerkt met de letter " d". 

2 . De hoofdsom van de inschrijvingen 
en de over de inschrijvingen verschuldigde 
rente ka.men ten laste van de overeenkomstig 
artikel 1 , lid I, overnemende instanties. Het 
Rijk stelt zich aansprakelijk voor de beta
ling van de hoofdsom en van d e rente. 

3. Het Besluit, houdende voorschri ften 
voor het Grootboek voor den Wederopbouw 
(Nederlandsche Staatscourant van 7 Augus
tus I94I, No. I52), is op de ingevolge het 
vorige lid tot stand te b réngen inschrijvin
gen van toepassing, m et dien verstande, dat, 
waar jn dat besluit sprake is van inschrij
vingen wegens onteigeningsvergoedingen, 
daaronder mede begrepen worden de inschrij
vingen d; dat, waar in dat besluit eenige be
voegdheid is verleend aan den Algemeen G e
machtigde voor den Wederopbouw, d eze met 
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betrekkihg tot de inschrijvingen d toekomt 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën en dat de in artikel 16 
van dat besluit aan hypotheekhouders toe
gekende bevoegdheid mede geldt voor de 
hypotheekhouders, aan wie verhaal op de 
rente "der inschrijvingen is toegekend. 

5. 1. Over de in artikel 5, Jid 3, van het 
Besluit op de Bezettingschaden bedoelde be
dragen is een rente verschuldigd, gerekend 
tegen 3½ ten honderd 's jaars. 

2 . De rente wordt uitbetaald overeen
komstig het Besluit, houdende voorschriften 
voor het Grootboek voor den Wederopbouw, 
indien de betaling van de hoofdsom wordt 
uitgesteld, en anders gelijktijdig · met de 
hoofdsom. 

3 . De rente wordt berekend over halve 
kalendermaanden; zij begint te loopen met 
de halve kalendermaand, volgende op het 
tijdstip, waarop de eigendom der goederen is 
overgegaan, en eindigt met de halve kalen
dermaand voorafgaande aan het tij dstip van 
uitbetaling. De halve kalendermaanden wor
den gerekend aan te vangen met den eersten 
en den zestienden dag van elke kalender
maand. De rente wordt over elke vastgestel
de schadeloosstellibg of over elk minnelijk 
vastgesteld bedrag afzonderlijk berekend; 
voor de berekening der rente wordt de ver
schuldigde hoofdsom op tien gulden of een 
veelvoud daarvan naar beneden afgerond. 
Over hoofdspmmen van tweehonderd vijftig 
gulden of minder wordt geen rente vergoed. 

6. 1. De instantie, bedoeld in artikel 1, 

lid 1 , is rechtsgeldig gekweten door betaling 
aan hem, die op het tijdstip van de overne
ming van pet goed bij het kadaster ais recht
hebbende bekend stond, irtdien het onroe
rend goed betreft, of aan hem, die het goed 
in feite onder zich had, indien het roerend 
goed betreft. 

2 . Iedere belanghebbende is bevoegd om, 
zoolang de uitbetaling niet heeft plaats ge
had, van zijn beter recht te doen blijken en 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën te verzoeken de uitbe
taling aan hem te doen plaats vinden, dan 
wel de inschrijv ing in het Grootboek voor 
den Wederopbouw te zijnen name te doen 
overschrijven. ' 

7. 1. De inschrijv ingen in het Grootboek 
voor den Wederopbouw, ingevolge dit besluit 
tot stand gebracht, en de renten kunnen 
noch worden vervreemd, noch worden ver
pand, noch in beslag worden genomen; zij 
blijven ook buiten het faillissement van den 
rechthebbende. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën kan in bij
zondere gevallen uitzonderingen toelaten. 

2. Bij de inschrijvingen wordt melding 
gemaakt van de hypotheken en andere za
kelijke rechten, welke op de overgenomen 
goederen hebben gerust. De inschrijvingen 
blijven tot zekerheid voor de zakelijke rech
ten verbonden, totdat de uitbetaling van de 
hoofdsom heeft plaats gehad. 

3. Wordt het bedrag v an de inschrijving 
geheel of gedeeltelijk voor den vervaldatum 
aan den betrokken hypothecairen schuld-
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eischer Uitbetaald of wordt dit bedrag door 
den rechthebbende voor den vervaldatum 
aangewend tot aflossing van hypothecaire 
geldleeningen, dan is deswege geen boete of 
schadevergoeding (rente, loopende na den 
dag van uitbetaling of aflossing, daaronder 
begrepen) verschuldigd, ook al zou,den de· 
daarover tusschen de betrokkenen bestaande 
afspraken iets anders bepalen. 

4, De Secretaris-Generaal is bevoegd om 
op verzoek van hypothecaire schuldenaren 
den rentevoet van hypothecaire geldleenin
gen, waarvan de hypotheek bij een inschrij
ving d in het Grootboek is vermeld of moet 
worden v ermeld, terug te brengen tot 3 ½ 
ten honderd 's jaars, zonder dat de hypo
thecaire schuldenaar door zijn verzoek in 
strijd handelde met de tusschen hem en den 
hypothecairen schuldeischer bestaande af
spraken. Voorts kan de geheele of gedeelte
lijke aflossing van bedoelde hypothecaire 
geldleeningen niet worden afgedwongen dan 
met toestemming van den Secretaris-Gene
raal , ook al zouden de d/larover Mschen de 
betrokkenen bestaande afspraken iets anders 
bepalen. 

5. De houders van hypotheken zijn (be
houdens toepassing van den tweeden volzin 
van lid 1) niet gerechtigd op de hoofdsom 
der inschrijvingen verhaal uit te oefenen. Op 
de rente der inschrijvingen kunnen zij echter 
wegens hun rentevorderingen verhaal uit
oefenen; zoodanig verhaal ter zake van ren
ten, welke vervallen zijn vóór het tijdstip 
van ingang van de rente over de inschrijving 
in het Grootboek, alsmede ter zake van de 
aflossingen op - de hoofdsommen der hypo
thecaire vorderingen, is slechts mogelijk met 
toepassing van lid x. Het overschietende be
drag aan rente van de inschrijvingen wordt 
uitbetaald aan dengene, te wiens name de 
inschrijving staat; indien echter bij de in
schrijving zakelijke genotsrechten zijn aange
teekend, welke op het overgenomen goed be
stonden; dan kan het overschietende geheel 
of ten deel~ aan dien zakelijk gerechtigde 
worden uitbetaald volgens regelen, door den 
Secretaris-Generaal in het algemeen of in 
bijzondere gevallen te stellen. Van de vóór 
het tijdstip van ingang van de rente over de 
inschrijving vervallen hypotheekrenten, wel
ke ingevolge artikel 1229 van het Burgerlijk 
Wetboek op dien dag voorrang genoten, kan 
op verzoek van den schuldeischer melding 
worden gemaakt bij -de in lid 1 bedoelde in
schrijving, met dezelfde gevolgen als die, 
welke voor de hoofdsom van de hypotheek 
gelden. 

8. 1 . Het bedrag van de inschrijving we_ 
gens overneming van roerende goederen 
moet voor wederaanschaffing van soortge
lijke roerende goederen worden besteed. 

2 . De besteding overeenkomstig het vo
rige lid moet worden aangetoond aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën, waarna deze de uitbètaling 
van het bedrag van de hoofdsom van de in
schrijving gelast. 

3. De Secretaris-Generaal kan de uit~e
taling van de inschrijving, ook gelasten, m-
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dien hij redelijkerwijze zekerheid heeft ge
kregen, dat het bedrag voor wederaanschaf
fing van soortgelijke zaken zal worden be
steed, alsmede indien hij vrijstelling van de 
in lid 1 omschreven verplichting verleent. 

9. 1. Het bedrag van de inschrijving 
wegens de overneming van onroerende goe
deren moet voor wederaanschaffing van on
roerende goederen of voor herbouw worden 
besteed. De Secretaris- Generaal van het De
partement van Financiën bepaalt welk deel 
van de inschrijving ten hoogste voor weder
aanschaffing van onroerende goederen mag 
worden besteed en welk bedrag dientenge
volge voor wederopbouw moet worden be
steed. Hij gelast de uitbetaling van de in
schrijving, zoodra aan de in dit lid omschre~ 
ven verplichting is voldaan en naarmate de 
herbouw vordert. Indien hypotheken en an
dere zakelij ke rechten bij de inschrijving zijn 
vermeld, gelast hij de uitbetaling niet dan 
nadat hem gebleken is, dat met de houders 
van die rechten ,een regeling omtrent hun 
aanspraken is getroffen. Artikel 14, leden 3 
en 4, van het Besluit op de materieele oor
logsschaden (Besluit No. 221/1940, zooals ge
wijzigd bij Besluit No. 18/r942) zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat de daar aan den Algemeen Ge
machtigde voor den Wederopbouw toege
kende bevoegdheden hier toekomen aan den 
Secreta ris-Generaal van het D epartement 
van Financiën. 

2 • • De Secretaris-Generaal kan de uitbe
taling van de inschrijving ook gelasten, in
dien hij redelijkerwijze zekerheid heeft ge

.kregen, dat aan de in lid 1 omschreven ver
plichting zal worden voldaan, in welk geval 
ten aanzien van de rechten van derden het 
vorige lid van toepassing is, alsmede indien 
hij vrijstelling van die verplichting verleent, 
in welk geval artikel 2 toepassing vindt. 

10. Waar in het hiervoorgaande bevoegd
heden worden toegekend aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën, kunnen deze namens hemtworden uit
geoefend door den Algemeen Gemachtigde 
voor de Oorlogs- en Defensieschaden. 

11. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 20 October 1942. 

Deventer, 30 Juni 1943. 
De wnd. S.-G. v.h. Dep. v . Financiën, 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg . 27 Juli z943). 

s. S 403 

30 Juli z943. BESLUIT van de Secretaris 
sen-Generaal van de Departementen 
van Financiën en van Justitie tot wij
ziging van het B esluit op de materieele 
oorlogsschaden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23 /1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. _3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het Besluit op de · materieele 
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oorlogsschaden (Besluit No. 221/1940, zoo
als gewijzigd bij Besluit No. 18/I942) wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. In artikel 11, lid 2, tweeden volzin, 
vervallen de woorden "en wel voor zoovee! 
zij betrekking hebben op schade aan ge
bouwde onroerende goederen, in de gemeen
ten Rotterdam en Middelburg gelegen, ge
durende den tijd van ten hoogste vijf jaren 
en voor zooveel zij betrekking hebben op 
schade ·aan gebouwde onroerende goederen, 
in de overige gemeenten gelegen, gedurende 
den tijd van ten hoogste drie jaren". 

II. Artikel 19, lid 1, wordt gelezen als 
volgt: 

• ,,1. Indien uit feiten, waarmede bij de 
vaststelling of bij de uit betaling der bijdrage 
geen rekening was gehouden, blijkt, dat een 
bijdrage overeenkomstig dit besluit geheel of 
gedeeltelijk ten onrechte is toegekend of is 
uitbetaald, kan de toekenning worden her
zien en het ten onrechte uitbetaalde bedrag 
worden teruggevorderd." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Deventer } ' 30 Juli 1943. 
Apeldoorn 

De wnd. S.-G. v.h. Dep. van Financiën 
M . ROST VAN TONNINGEN . 

De S .-G. v.h. Dep. v : Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 24 Augustus z943). 

s. S 404 

7 Augustus z943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen-

• ten van Financiën en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, houdende wijzi
ging van het B esluit No. 150/1941 be
treffenqe Duitsche effecten. 

Op grond van artikel 80 van het Devie
zen besluit 1941 (Besluit No. 63/I941 , zooals 
gewijzigd bij Besluit No. 56/1943) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. Aan artikel 3 van het Besluit 
No. 150/1941 betreffende Duitsche effecten 
worden twee nieuwe leden toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,,2. Ten aanzien van effecten, w e lke an
ders dan in onderling verkeer in het binnen
land worden ontv_;mgen, wordt de verklaring 
van geen bezwaar, bedoeld in het eerste lid, 
geacht te zijn afgegeven, indien binnen veer
tien werkdagen nadat d e opgave van de num
mers , voorgeschreven in artikel 2, aan het 
Deviezeninstituut is ingezonden, van dit in- ' 
stituut geen bericht is ontvangen, dat tegen 
het afgeven van zoodanige verklaring be
zwaar bestaat. 

3. Ten aanzien van effecten, welke an
ders dan in onderling verkeer in het binnen
land worden ontvangen, kan tot een hande
ling, als bedoeld in lid 1, ook reeds tijdens 
den in lid 2 genoemden termijn, evenwel niet 
na ontvangst van het daarbedoelde bericht, 
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worden overgegaan, indien verzekerd is, dat 
ingeval later een zoodanig bericht wordt 
ontvangen, de handeling en haar gevolgen 
ongedaan kunnen worden gemaakt." 

2. D it besluit .treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

D eventer, 7 Augustus 1943. 
De wnd. S.- G. v.h. D ep. van Financiën 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. v . H., N . en S., 
H.M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 24 Augustus z943.) 

s. S 405 · 

25 September z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart tot intrek
king van de Deviezenbesluiten II en IV. 

Op grond van artikel 80 van het Devie
zenbesluit 1941 (NÓ. 63) en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Eenig artikel. _1. Het Deviezenbesluit 
II (Besluit No. 100/1940) en het Deviezen
besluit IV (Besluit No. 15,i/1940, zooais ge
wijzigd bij Besluit No. 240/1940) treden bui
ten werking. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1943. 

Deventer } S b 
's-Gravenhage , 25 eptem er 1943. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. van Financiën 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. v. h. Dep . van H ., N . en S ., 
H . M. HIRSCHFELD, 

( Uitgeg. 28 September z943.) 

s. S 406 

30 November z943. BESLUIT van de Se
cretarissen- Generaal vàn de Departe
menten van Financiën en van Binnen
landsche Zaken tot aanvulling van het 
Besluit No. 171/1941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het Besluit No. 171/1941 ter 
voorkoming van dubbele belasting op het 
gebied der directe belastingen met betfek
king tot het Duitsche Rijk, met inbegrip van 
het protectoraat Bohemen en Moravië, wordt 
als volgt aangevuld: 

Aan artikel 6, tweede lid, wordt een nieu
we volzin toegevoegd, luidende als volgt: , 

,,Het bovenstaande is van overeenkoms
tige toepassing op de vennootschapsbelas
ting." · 
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2. D it besluit t reedt in werking op 1 D e
cember 1943 met terugwerkende k racht tot 
1 Januari 1941. 

D eventer } N b 
A peldoorn , 30 ovem er 1943. 

D e wnd. S .-G. v. h. Dep . v. Fin. H. P oSTMA . 

D e S.-G. v. h. D ep. v. B . Z ., FREDERIKS. 

(Uitgeg. z December z943.) 

s: S 500 

5 April z943. TIENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor 
de belangen van de voormalige Neder
landsche Weermacht nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. · 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
nr. n4/1940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en L andmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
nr. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
ciën en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel 1. In afwijking van het gestelde 
in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 
17 Augustus 1935 (Staatsblad No. 515), tot 
vaststelling van een wachtgeldregeling voor 
militairen der Koninklijke Lanpmacht bene
den den rang van officier, en van het ge
stelde in artikel 5 van het Koninklijk Besluit 
van 17 Augustus 1g35 (Staatsblad No. 516) , 
tot vaststelling van een wachtgeldregeling 
voor het militaire personeel der zeemacht, 
worden de in deze artikelen· genoemde per
centages van 70, 60. 50 en 40 ten honderd 
tijdelijk met ro ten honderd van de laatste
lijk- genoten bezoldiging verhoogd voor de 
gewezen militairen beneden den rang van 
officier van de voormalige Zee- en Land
macht, die ná 14 Juli 1940 eervol uit den 
militairen dienst zijn of worden ontslagen en 
vóór 1 Januari r8g8 zijn geboren, zulks voor 
den duur van het op 1 April 1943 nog niet 
vezstreken gedeelte van den termijn, waar
over het genot van wachtgeld is toegekend. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 April 1g43. 

's-Gravenhage, 5 April 1943. 
De Comm. v.d. bel. v.d. vm. Ned. Weerm. 

RIETFELD. 

( Uitgeg. 6 April z943 .) 
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5 April z943. ELFDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor 
de belangen van de voormalige Neder
landsche Weermacht nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. n4/1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en · verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voor
malige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen- Ge
neraal van de Departementen van Fin. en 
van Binnenlandsche Zaken wordt bepaald: 

Artikel 1. In artikel 3 van het Besluit 
No. 176/1941 (Derde Uitvoeringsbesluit no
pens maatregelen ten aanzien van· de bezol
diging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht) wordt het getal "75" 
vervangen door het getal "150". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 November 1942. 

's-Gravenhàge, 5 April 1943. 
De Comm. v. d. bel. v. d. vm. Ned. Weerm. 

RIETFELD. 

(Uitgeg . 6 April z943) . 

s. S 5 0 2 

20 October z943. TWAALFDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Commissa
ris voor de belangen van de voormalige 
Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezol
diging en verzorging van militair en bur
gerlijk personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. n4'1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der vóorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeenstemming met§ 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijksco~missaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Financiën wordt be
paald: 

Artikel 1. In de "Regeling van de bezol
diging van het militaire personeel der zee
macht", 1ste Afdeeling I, Algèmeene bepa
lingen, onder 4, zoomede in het "Reglement 
voor de militaire ambtenaren der land
macht", Artikel 36, derde lid, vervallen de 
woorden " in gezinsverband levende". 

2. In het "Reglement voor de militaire 
ambtenaren der landmacht" wordt aan Ar
tikel 36 een nieuw zesde lid toegevoegd, lui
dende: · 
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"6. Indien een ongehuwd militair, die den 
36-ja#gen leeftijd nog niet heeft bereikt, in 
het huwelijk treedt, ontvangt hij over den 
diensttijd, gedurende welken hij aan den on
gehuwdenaftrek onderworpen is geweest, een 
uitkeering -op basis van 3 ten honderd per 
jaar, met een maximum van 15 ten honderd, 
van de jaarwedde, welke hij op den dag, 
voorafgaande aan het huwelijk, geniet, met 
inbegrip van de ambtstoelagen en vermin
derd met den aftrek, bedoeld in dit artikel." 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 De
cember 1943 met terugwerkende kracht' tot 
1 Juli 1942, wat betreft artikel 1, en tot 1 
Januari 1942, wat betreft artikel 2. 

's-Gravenhage, 20 October 1943. 
De Comm. v. d . bel. v. d. vm. Ned . Weerm. 

RIETFELD. 

(Uitgeg. 1 December 1943). 

S. S.550 . 

21 Januari z943. BESLUIT v an den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, houdende wijziging van de 
W egenverkeersregeling. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemll'.,ling met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 45, lid 3, tweede volzin, · 
der Wegenverkeersregeling (Besluit No. 193/ 
1941) wordt gelezen als volgt: 

"De verouderde verkeersteekens moeten 
vóór een door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat te bepalen 
tijdst ip door de in dit besluit vervatte teekens 
worden vervangen." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 Januari 1943. 

's-Gravenhage, 21 Januari 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. Wat., D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 27 Januari z943.) 

S. S.600. 

z2 Februari z943 . BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij, 
houdende wijziging en aanvulling van 
het Kartelbesluit. 

Op grtmd van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
lan~che gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Kartelbesluit (No. 208/1941) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. x. Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris-Ge-

neraal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart; 

,,personen": 
1) natuurlijke personen; 
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2) ondernemingen, diensten of instellin
gen; 

3) filialen, bijkantoren of andere neder
zettingen van ondernemingen, diensten of 
instellingen, 
die een bedrijf uitoefenen in eenigen tak van 
handel of nijverheid; 

,,bedrijfsregelingen": bepalingen, regelen
de de mededinging tusschen personen, waar
van althans één in Nederland is gevestigd. 
Onder bepalingen, regelende de mededinging, 
worden begrepen bepalingen, regelende de 
financieele verplichtingen, welke aan de re
geling van de mededinging voor de daarbij 
betrokkenen zijn verbonden." 

II. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. f(. (1) De Secretaris-Generaal 

houdt toezicht op de bedrijfsregelingen en 
haar toepassing. 

(2) De Secretaris-Generaal kan: 
1) bedrijfsregelingen aanvullen, wijzigen 

of geheel of gedeeltelijk onverbindend ver
klaren: 

2) besluiten ter uitvoering van bedrijfs
regelingen aanvullen, wijzigen of geheel of 
gedeeltelijk onverbindend verklaren; 

3) voorzieningen treffen, aangaande de 
uitvoering van bedrijfsregelingen; 

4) voorzieningen treffen, aangaande het 
beheer van organisaties en instellingen, welke 
een taak hebben, verband houdende met de 
uitvoering van bedrijfsregelingen." 

III. In artikel 7, derde lid, worden in den 
eersten volzin na het woord "bedrijfsrege
ling" ingevoegd de woorden "of onder een 
onverbindend verklaard besluit ter ui~oering 
van een bedrijfsregeling". 

IV. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 
7a ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 7a. De Secretaris-Generaal kan aan 
een of meer in Nederland gevestigde perso
n en, die ten gevolge van bestaande feitelijke 
of rechtsverhoudingen een belangrijken in
vloed op de marktverhoudingen uitoefenen. 
aanwijzingen geven omtrent de door hen met 
betrekking tot de marktverhoudingen te vol
gen gedragslijn, indien zij naar zijn meening 
hun invloed misbruiken tot schade van het 
algemeen belang, het belang van het bedrijfs
leven als geheel, van een of meer bedrijfs
takken of van een of meer pen,onen." 

V. (1) Artikel 8, eerste lid, wordt ge-
lezen als volgt: ' 

,,(1) De Secretaris-Generaal kan alle in
lichtingen, opgaven en mededeelingen ver
langen, welke hij in verband met de uitvoe
ring van dit bes luit noodig oordeelt; boeken 
en bescheiden moeten hem desgevraagd ter 
inzage worden gegeven." 

(2) In artikel 8, tweede lid, worden in 
plaats van de woorden "of mededeelingen" 
gelezen de woorden ,, , mededeelingen of in
zage". 

(3) In artikel 8, derde lid, worden na het 
getal "6" de woorden "of 7a" ingevoegd. 

VI. In artikel 10 wordt na het getal "6" 
ingevoegd het getal ,, , 7a". Voorts worden 
aan het slot toegevoegd de woorden ,, , voor 
zoover de Secretaris-Generaal een kennisge-
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ving aan • de betrokkenen niet voldoende 
acht." 

VII. In artikel 23, tweede lid, worden in 
plaats van de woorden " 8, 11 en 20" gelezen 
de woorden "6, lid 1 en 2, onder 4, en 8". 

2. Ten aanzien van bepalingen ter rege
ling van de mededinging, welke eerst ingevol
ge artikel 1, onder I, vat\. dit besluit bedrijfs
regelingen in den zin van het Kartelbesluit 
worden, is artikel 2, leden 2 tot en met 4, van 
het Kartelbesluit van overeenkomstige toe-
passing. , 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
zevenden dag na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Februari 1943. 
S .-G. Dep. v. H ., N. en S., H . M . HIRSCHFELD. 

S.-G. Dep. v. L . en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I Maart 1943.) 

S. S.601. 

13 Maart 1943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van tabaksurrogaten). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Tabaksurrogaten en tabakspi-o
ductensurrogaten worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
der D istributiewet 1939. 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 

noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 

3. Deztt beschikking .treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. • 

's-Gravenhage, 13 Maart 1943. 
S.-G. Dep. v.H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 6 April 1943.) 

S. S.602. 

21 Mei 1943. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Financiën, waarbij het Besluit 
No. 134/1940 betreffende het betalings
ve rkeer met Zuidslavië gedeeltelijk bui
t en werking wordt gesteld. 

Op grond van artikel 49 van het Deviezen
qesluit 1941 (No. 63) en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Besluit No. 134/1940 betref
fende het betalingsverkeer met Zuidslavië 
treedt buiten werking, voor zoover het be
trekking heeft op het verkeer met het bezette 
gebied Servië. 



1943 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage} , 21 Mei 1943_ 
Deventer 

S.-G. Dep. v. H.,N. en S ., H . M . HIRSCHFELD. 

Wnd. S.-G. v.h. D ep. v. Financiën, 
M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 28 Juni 1943.) 

S. S.603. 

z 1 Juni 1943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, N ijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van methaangas). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/i940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. J. Methaangas wordt aangewezen als 
distributiegoed in den zin van artikel 4 van 
de Distributiewet 1939. 

2. De voor uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 Juni 1943. 

S.-G. Dep. v.H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 28 Juni 1943.) • 

S. S.604. 

13 Augustus 1943. BESLUIT vàn de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten .;;,an Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financiën, houdende in
trekking van het B esluit No. 147/i940 
betreffende het betalingsverkeer met de 
Italiaansch-Albaneescl)e Tolunie. 

Op grond van artikel 49 van het Deviezen
besluit 1941 (No. 63) en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/x940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Besluit No. 147/i940 betref
fende het betalingsverkeer met de Itali
aansch-Albaneesche Tolunie wordt ingetrok
ken. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1943, 

S.-G. Dep. v.H.,N. en S., H . M . ij:IRSCHFELD . 

Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. Fi;,anciën, 
M . R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 24 Augustus 1943.) 

16 

S. S.605. 

25 September 1943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de distributie 
van paarlen, saffieren, ropijnen en sma
ragden. 

Ingevolge artikel 4 der Distributiewet 1939 
(Staatsblad No. 633) en in overeenstemming 
met de§§ z en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Paarlen, saffieren, robijnen en 
smaragden worden aangewezen als distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 

noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

3. D eze beschikking treedt in werking op 
den dag harè'r afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 

S.-G. D ep. v.H.,N. en S., H . M . HIRSCHFELD. 

(Ui tgeg. 28 September 1943.) 

S. S.606. 

28 September 1943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributiegoederen onder het op 
te richten R ijksbureau voor Glas, Kera
miek en Houtproducten). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/I940 van dçn Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Huishoudelijke gebruiksvoorwer-
pen; 

Kramerijen; 
Muziekinstrumenten; 
Kantoor-, school- , teeken- en schrijfbehoef

ten, uitgezonderd die, welke geheel of voor 
het grootste deel uit papier vervaardigd zijn, 
alsmede met uitzondering van inkt; kantoor
machines en -instrumenten, copieerappara
ten, enveloppensluitrnachines, numeroteurs 
en stempels; religieuze artikelen, uitgezon
derd die, welke geheel of voor het grootste 
deel uit textiel of papier bestaan; 

Speelgoederen en sport- en spelartikelen, 
uitgezonderd die, welke geheel of voor het 
grootste deel uit textiel of papier bestaan; 

Opticiensartikelen; 
Photographische artikelen; 
Uurwerken; 
Gasmaskers; 
Smeltkroezen van graniet; 
Etalagepoppen en wasfiguren; 
Rendiermos; 
Sponsen, penseelen, kwasten, borstelwerk; 

K. 266'1 
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worden aangewezen als distributiegoederen 
in den ziri van artikel ·4 van de Distributie
wet 1939. 

:?. De voor uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 
S.-G. Dep. v. H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 28 September z943.) 

S. S.607. 

9 October 1943. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Financiën tot intrekking van het 
Besluit No. 88/1940 betreffende het be
talingsverkeer met Zweden. 

Op grond van artikel 49 van het Deviezen
besluit 1941 (No. 63) en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Besluit No. 88/1940 betref
fende het betalingsverkeer met Zweden treedt 
buiten werking. 

2. Dit ·besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage } 'October 1943. 
Deventer 

S.-G. Dep. v.H.,N. enS.,H. M. HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, • 

S. S.700. 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 12 October z943.) 

3 Februari z943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Justitie, houdende wijziging en aan
vulling van het Economisch Sanctiebe
sluit 1941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§· 2 

en j der Verordening No. 3/1940 wn den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
· Art. 1. Het Economisch Sanctiebesluit 
1941 (No. 174) wordt ·als volgt gewijzigd en 
aangevuld : · 

I, (z) In artikel z, lid z, onder 4, wor
den de woorden .,- met uitzondering van het 
voorschrift, gesteld bij artikel 23 - of bij een 
op grond van genoemd besluit uitgevaardigde 
verordening, met uitzondering" vervangen 
door de woorden ., , met uitzondering ·van 
het voórschrift, gesteld bij artikel 23, en". 

(2) · Aan artikel 1, lid 1, wordt een cijfer 5 
toegevoegd, luidende als volgt: 

.,5) een voorschrift, gesteld bij of krach
tens de Bodemproductiewet 1939." 

(3) Aan artikel 1 wordt een iid 5 toeg_e
voegd, luidende als volgt: 
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.,(5) Poging tot en medeplichtigheid aan 
de overtredingen is strafbaar; de bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht betreffende 
poging tot en medeplichtigheid -aan misdrijf 
zijn van overeenkomstige toepassing." 

II. In artikel 3, onder 2, wordt het woord 
,,sluiting" v ervangen door de woorden "ge
heele of gedeeltelijke sluiting". 

111. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 6. (1) Indien een der in de arti

kelen 1 en 5 strafbaar gestelde feiten wordt 
beg::ian door of vanwege een rechtspersoon, 
een vennootschap, eenige andere vereeniging 
van personen of een doelvermogen, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken 

hetzij tegen den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of het doelverrn,ogen, 

hetzij tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of het nalaten, 

hetzij tegen beiden. 
(2) Een strafbaar feit wordt geacht be

gaan te zijn door of vanwege een rechtsper
soon, een vennootschap, een vereeniging van 
personen of een doelvermogen, inçlien het be
gaan is door personen, die in dienst zijn van 
den rechtspersoon, de vennootschap, de ver
eeniging of het doelvermogen, daarbij betrok
ken zijn of anderszins in hun sfeer handelen, 
ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk 
het strafbaar feit hebben begaan of dat bij 
hen gezamenlijk de elementen van het straf
baar feit aanwezig zijn." 

IV. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 
6a ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Art. 6a. (1) Indien een strafvervol
ging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, 
een vennootschap, een vereeniging van per
sonen of een doelvermogen, wordt deze tij
dens de vervolging vertegenwoordigd door 
den bestuurder, indien er meerdere bestuur
ders zijn door het hoofd van het bestuur of, 
bij gebreke daarvan, door den door het ope!}
baar ministerie aangewezen bestuurder. De 
vertegenwoordiger kan bij gemachtigde ver
schijnen, tenzij het gerecht persoonlijke ver
schijning gelast. 

(2) Aan een rechtspersoon, een vennoot
schap, een vereeniging van personen of een 
doelvermogen wordt als hoofdstraf slechts 
geldboete opgelegd. Indien na een verbeurd
verklaring van niet in beslag genomen voor
werpen noch de voorwerpen worden uitgele
verd, noch de geschatte waarde wordt be
taald, dan wordt deze op de goederen en in
komsten van den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of het doelvermogen 
verhaald, de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering ·betreffende het verhaal 
van geldboeten zijn van overeenkomstige toe
passing." 

V. Aan artikel 7, lid 1, wordt een tweede 
volzin toegevoegd, luidende als volgt: 

"Het openbaar ministerie kan zich bij de 
behandeling ter terechtzitting door een door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie aangewezen persoon doen 
bijstaan." 

VI. In artikel 8, lid • 3, wordt het woord 
2 
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"en" vervangen door een komma en worden 
achter het getal " 1939" ingevoegd de woor
den "en van artikel 12 van de Bodemproduc
tiewet 1939'\ 

VII. Na artikel 11 worden twee nieuwe 
artikelen na en ub ingevoegd, luidende als 
volgt: 

,,Art. 11a. De opsporingsambtenaren kun
·nen vorderen, dat een ieder, die ingevolge 
een voorschrift, als bedoeld in artikel 1, ver
plicht is stukken of bescheiden bij zich te 
hebben, deze vertoont en tegen bewijs van 
ontvangst afgeeft. 

Art. ub. (1) De opsporingsambtenaren 
kunnen vorderen, dat bestuurders van rij-, 
voer- en vaartuigen, rijwielen en motorrijtui
gen daaronder begrepen, deze doen stilhou
den en controle toestaan op de naleving van 
de voorschriften, als bedoeld in artikel 1. Zij 
kunnen de rij -, voer- en vaa rtuigen naar een 
nabij gelegen plaa ts vervoeren of doen ver
voeren. Zij kunnen vorderen, dat de bestuur
ders bij een en ander, voor zoover noodzake
lijk, hun medewerking verleenen . 

(2) Gelijke vordering om st il te houden, 
controle toe te staan en daarbij medewerking 
te verleenen kan worden gericht tot personen, 
die goederen vervoeren. 

(3) De vordering tot stilhouden kan wor
den gedaan door het geven van een stoptee
ken overeenkomstig regels, vastgesteld door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij en van 
Handel, N ijverheid en Scheepvaart." 

2. (1) Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

(2) Op dat tijdstip : 
1) vervallen in artikel 29c van de Land

bouw-Crisiswet 1933 de woorden : 
,, , en deze op eerste vordering te vertoo

nen of tegen bewijs van ontvangst af te ge
ven aan een ambtenaar, als bedoeld in.artikel 
33 van deze wet" ; 

2) vervalt artikel 29d van de Landbouw
Crisiswet 1933; 

3) worden in artikel 17 van het Voedsel
voorzieningsbesluit de woorden ,, , 29c en 
29d" vervangen door de woorden " en 29c" ; 

4) vervallen de ar tikelen 11 tot en met 
15 van de Bodemproductiewet 1939. 

's-Gravenhage, 3 Februari 1943. 
S.-C. Dep. v . L . en V ., H. M . H IRSCHF'ELD. 

S.-G. Dep. v. H.,N. en S. , H. M. HIRSCHFELD. 

S.-G. v . h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg . 20 Februari z943.) 

S. S.701. 

z3 Februari z943. TWEEDE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Vis
scherij, houdende wijziging van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wo:dt bepaald : 
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Art. •. Het Organisatiebesluit Voedsel
voorz,ening :.:941 (Besluit No. 69/x941, zoo
als gewijzigd bij Besluit No. 76/1942) wordt 
als volgt gewijzigd: 

I. In artikel II vervallen de leden 2 tot 
en met 4. 

II. (1) In artikel 13, lid 1, ·..,;ervallen de 
woorden: ,, , ingesteld bij den raad, waartoe 
de betrokken organisatie en de ondernemer 
behooren", alsmede de slotzin. 

(2) In artikel 13, lid 2, vervalt de slotzin. 
(3) In artikel 13, lid 3, vervallen de 

woorden: ,, , gehoord den betrokken raad of 
de betrokken raden". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 25 Augustus 1942. 

's-Gravenhage, 13 Februari 1943. 
S.-G. D ep. v. L . en V. , H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z2 Maart z943.) 

S. S,702. 

26 Maart z943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Landbouw en Visscherij. inge
volge de Distributiewet 1939 (distributie 
van haring.) 

Op grond van artikel 4 van de Distributie
wet 1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Art. 1. Haring, al dan niet bewerkt, wordt 
aangewézen als distributiegoed in den zin 
van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 . 
noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Maart 1943. 
S.-G. Dep. v . L. en V ., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 6 April 1943.) 

s. 8,703. 

6 Mei z943. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
bouillonblokjes, aroma's e.d.). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met artikel 65, lid 3, der Verorde
ning Openbare Orde 1943 (No. 1) wordt be
paald: 

Art. 1. Bouillontabletten, bouillonblok
jes, bouillonkorrels, bouillonpoeder en bouil
lonpasta in den zin van het Vleeschextrac
ten-besluit (Staatsblad 1924, No. 428), ex
tracttablett en, extractblokjes, extrackorrels, 
extractpoeder, extractpasta, soeptabletten, 
soepblokjes, soepkorrels, soeppoeder, soep
pasta, soep gedroogd of soep in drogen vorm, 



I 

19 

justabletten, jusblokjes, juskorrels, juspoeder, 
juspasta, vloeibare jus, spijsaroma, soep
aroma, spijs, en soeparoma, plantenextract, 
pikante saus, ketch-up en gedroogde soep
groente, zoomede alle producten, welke kun
nen dienen of welke zouden• kunnen worden 
gebruikt ter vergrooting van olie-, vet- of 
botervolume of ter vervanging van olie, vet, 
boter, botersaus, · room, slasaus of mayon
naise, alsmede theesurrogaten, zoomede alle 
producten, welke kunnen dienen of welke 
zouden kunnen worden gebruikt om ·op thee 
of theesurrogaat gelijkende dranken te be
reiden, worden aangewezen als distributie
goederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

2. D e voor de uitvoering van artikel 1 

noodige voorschriften worden door den S ecre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Mei 1943. 

S.-G. D ep . v. L . en V., H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 8 Mei z943 .) 

S. S.704. 

29 Mei z943 . BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Landbouw en Visscherij, van Justitie, 
van Financiën, van Opvoeding, Weten-

' schap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
Staatstoezicht op de bosschen (Besluit 
Staatstoezicht op de Bosschen 1943). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, den Gemàchtigde voor het 
Boschwezen, de Houtvoorziening en de Ja_cht 
gehoord, wordt, bepaald : 

Art. 1. Onder bosch verstaat dit besluit 
elk terrein, dat dient voor de voortbrenging 

· van hout of van bijproducten van den bosch
bouw. 

2. De beteekenis van het bosch is gele
gen: 

1) op economisch gebied in de opbrengst 
aan hout en andere boschproducten, alsmede 
in het verschaffen van arbeid en inkomen 
aan talrijke volksgenooten; 

2) op het gebied der bodemcultuur in de 
beveiliging van kusten en duinen tegen het 
geweld der natuur, in het breken van voor 
den landbouw en de bewoning schadelijke 
winden, in de verbetering van het klimaat, 
van den bodem en van de waterhuishouding; 

3) op sociaal gebied in de bevordering 
van de recreatiemogelijkheden en de verhoo
ging van de vólksgezondheid, in het opwek
ken van dè geestelijke en zedelijke krachten 
van het volk en in de bevordering van de 
schoonheid van het landschap; 

4) op het gebied van de jacht en de na
tuurwetenschap in het behoud van de in
heemsche dieren- en plantenwereld. 
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3. ( 1) Alle bosschen, ongeacht den 
vorm van bezit, alsmede alle andere hout
opstanden en hoornen staan onder het Staats
toezicht op de bosschen. 

(2) Het gevelde hout staat onder het 
Staatstoezicht op de bosschen, totdat het van 
het terrein is verwijderd, waarop het heeft 
gestaan. 

(3) Alle ondernemingen, tot welker be
drijf behoort het kweeken van plantsoen en 
laanboomen, het winnen van boschzaden of 
de handel in deze producten , staan, voor zoo
veel het deze producten betreft, onder het 
Staatstoezicht op de bosschen. 

4. (1) Het Hoofd van het Staatstoe
zicht op de bosschen is de Directeur van het 
Staatsboschbeheer. 

(2) Lagere organen van het Staatstoe
zicht op de bosschen zijn de Houtvesters van 
het S taatsboschbeheer in hun ambtsgebied. 

(3) Vanwegi; het Staatstoezicht op de 
bosschen kunnen de ambtenaren en tewerk
gestelden van het Staatsboschbeheer belast 
worden met een taak op het gebied van het 
toezicht op de bosschen. 

(4) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen wordt bijgestaan door een afdee
ling "Particulier Boschbezit", waarvan de 
leider uit den kring van de Nèderlandsche 
particuliere boscheigenaren benoemd wordt 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij, den Ge
machtigde voor het Boschwezen, de Hout
voorziening en de Jacht, alsmede den Boeren
leider gehoord. Zijn ontslag geschiedt dien
overeenkomstig. 

(5) Aan elk van de lagere organen van 
het Staatstoezicht op de bosschen wordt een 
vertegenwoordiger van het "Particulier 

-Boschbezit" uit zijn ambtsgebied toegevoegd 
als raadsman in aangelegenheden, dit bezit 
betreffende. Deze raadslieden worden door 
het ·Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen, in overeenstemming met den Boeren
leider, benoemd en ontslagen. , 

6. Het Staatstoezicht op de bosschen ge
schiedt in den vorm van een b~rijfstoezicht. 
Het waarborgt door voorschriften en andere 

· maatregelen van de organen van het Staats
toezicht op de bosschen: 

1) het behoud, de bescherming en de ver
zorging van het bosch; 

2) het leiding geven aan het boschwezen 
in het belang van het geheele volk; 

3) de verhooging van de productiviteit 
van het bosch tot vervulling van zijn taak; 

4) het deskundig voorlichten van en 
raadgeven aan de boscheigenaren; 

5) de uitvoering van alle wettelijke maat
regelen, betrekking hebbende op bosschen en 
andere houtopstanden. 

6. Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen dient er voor zoover mogelijk 
voor te zorgen, dat in plaats van boschgrond, 
waaraan een andere bestemming wordt ge
geven, terreinen van dezelfde grootte worden 
beboscht. Bovendien dient hij de bebossching 
van woesten grond te bevorderen, indien deze 
meer voor den boschbouw da.n voor den land
bouw of voor ander gebruik geschikt is en 
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niet als natuurreservaat in aanmerking komt. 
7. Het Hoofd van het Staatstoezicht op 

de bosschen bevordert het vormen van bosch
schappen, welke t en do.el hebben versnipperd 
boschbezit in één beheer te vereenigen. 

8. (x) Het Hoofd van het Staatstoezicht 
op de bosschen kan een bosch, waarvan het 
ontstaan en het behoud uit een oogpunt van 
landsbelang noodzakelijk zijn, tot "ban
bosch" verklaren. 

(2) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen kan den bezitter van een ban
bosch door een b eschikking voorschrijven, 
bepaalde boven de maatregelen van artikel 
12 uitgaande maatregelen met betrekking tot 
de veiling en de aanplanting en maatregelen 
ter beveiliging van den bodem te treffen of 
na te laten. 

(3) De kosten en de winstderving welke 
voor de boscheigenaren ontstaan, door een 
beschikking overeenkomstig lid 2, komen ten 
laste van den Staat. Het bedrag der schade
loosstelling w,ordt vastgesteld door het Hoofd 
van het Staatstoezicht op de bosschen. 

9. Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen dient b ij de vaststeliing van · 
voorschriften voor de opleiding van vakkun
dig boschpersoneel den bevoegden Departe
menten van advies. 

10. Het Hoofd van het Staat stoezicht op 
de bosschen kan binnen het kader der bepa
lingen van dit besluit den boscheigenaren en 
den ondernemingen, bedoeld in artikel 3, lid 
3, door een beschikking voorschrijven, be
paalde maatregelen te treffen of na te laten. 

ll. De boscheigenaar voert het beheer 
over zijn bosschen. Hij is verantwoordelijk 
voor de naleving van alle uit dit besluit 
voortvloeiende verplichtingen, ook wanneer 
hij zich doet vertegenwoordigen. 

12. Elke boscheigenaar dient bij de uit
oefening van zijn boschbedrijf zijn verplich
tingen tegenover het geheele volk na te ko
men. Deze verplichtingen zijn: 

x) een zorgzaam en duurzaam beheer van 
het bosch met als doel een zoo groot moge
lijke voortb~ging van werkhout voor de 
verschillende onderdeelen van het houtge
bruik; 

2) de verzorging van den boschgrond; 
3) een goede ontsluiting van het bosch 

door wegen voor den houtafvoer; 
4) het afweren van gevaren voor het 

bosch door het voorkomen en bestrijden van 
elke schade door die,en of planten, alsmede 
van boschbranden en het verhoeden van 
stormschade; 

s) het rekening houden met de rechtma
tige belangen van aangrenzende terreinen ; 

6) het behoud van de schoonheid en het 
eigen karakter van het landschap; 

7) het behoud van de dieren- en p lanten
wereld in overeenstemming met de belangen 
van den boschbouw, den landbouw en de na
tuurbescherming. 

13. (x) De b9scheigenaren zijn verplicht 
desverlangd den organen van het Staatstoe
zicht op de bosschen inlichtingen te geven 
over het beheer van hun bosschen en dezen 
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de gelegenheid te geven hun boschbedrijven 
· te controleeren. 

(2) De door de organen vaj het Staats
toezicht op de bosschen gemaclitigde perso
nen hebben recht van toegang tot terreinen, 
waarover zich dit toezicht uitstrekt. 

14. (x) Het Hoofd van het Staatstoe
zicht op de bosschen bepaalt door een be
schikking de hoeveelheid van het jaarlijks in 
elk bosch ·te vellen hout. Hij kan door een 
beschikking het vellen of rooien van houtop
standen, hoornen en stobben gelasten en de 
bestemming van het hout bepalen. 

(2) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen kan aa11 een boscheigenaar, in 
overeenstemming met zijn instructies, de ver
plichting opleggen de terreinen, waarop vel
lingen of rooiingen hebben plaats gehad, te 
herbebosschen. 

(3) Het is verboden houtopstanden en 
afzonderlijke hoornen zonder vergunning van 
het Hoofd van het S t aatstoezicht op de bos
schen te vellen of te doen vellen, te rooien of 
te doen rooien . Hetzelfde geldt voor het 
rooien van s tobben . 

(4) Het is verboden handelingen te ver
richten, welke ten gevolge kunnen hebben, 
dat hou topstan8en of hoornen afsterven. 

(s) Het snoeien van houtopstanden en 
hoornen is verboden, voor zoover zulks niet 
volgens de regelen van den boschbouw gebo
den of gebruikelijk is. 

(6) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen kan vrijstelling verleenen ·van de 
in de leden 4 en s gen oemde verboden. 

l ó. (x) De eigen,aren van bosschen, 
welke met inbegrip der daarbij behoorende 
wegen en onbeplante perceelen in totaal een 
grootte van meer dan xo H.A. hebben, zijn 
verplicht volgens een eenvoudig bedrijfsplan 
te werken, dat voor hun rekening voor een 
tijdv ak van telkenmale xo jaren moet worden 
opgesteld. Deze bedrijfsplannen moeten d,oor 
het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen worden goedgekeurd. 

(2)· Boscheigenaren, wier bosschen krach
tens lid x volgens een bedrijfsplan moeten 
worden beheerd, moeten ter goedkeuring 
door het Hoofd van het Staatstoezicht op de 
bosschen aan de lagere organen van het 
Staatstoezicht op de bosschen jaarlijks een 
kapplan overleggen, dat de perceelen van het 
bosch, de hoeveelheden te vellen hout en de 
houtsoorten aangeeft, alsmede een cultuur
plan, dat de werkzaamheden in het komende 
jaar bevat. Afwijkingen "'an de goedgekeurde 
plannen zijn slechts met toestemming van het 
Staatstoezicht op de bosschen geoorloofd. 

(3) Boscheigenaren, wier bosschen over
eenkomstig lid x volgens een bedrijfsplan 
moeten worden beheerd, moeten van de re
sultaten van het boschbedrijf boek houden. 

(4) Van de verplichtingen, bedoeld in lid 
x tot en met 3, kan het Hoofd van het Staats
toezicht op de bosschen tijdelijk vrijstelling 
verleen en. 

16. Voor het bestemmen van een bosch 
voor gebruik voor andere doeleinden heeft 
de boscheigenaar de toestemming noodig van 
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het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen. 

17. Indien de eigenaar een bosch heeft 
verpacht of op andere wijze het gebruik van 
een bosch aan een derde heeft afgestaan, 
treedt de gebruiksgerechtigde ter zake van 
de toepassing van dit besluit in d!'! plaats van 
den boscheigenaar. 

18. (1) De grondkamer geeft, indien het 
een bosch betreft, alleen met toestemming 
van het Hoofd van het Staatstoezicht op de 
bosschen een verklaring van geen bezwaar af 
volgens de artikelen 2 en 3 der Verordening 
No. f1 9/I940, houdende regelen met betrek
king tot het vervreemden van landbouwgron
den, zooals deze gewijzigd is door de Veror
dening No. 103/i942. Deze weigert de toe
stemming, indien de rechtshandeling, vooral 
door versnippering van het boschbezit, een 
ernstig nadeel zou blijken voor de vervulling 
van de taak van het bosch. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij geeft, 
indien het een bosch betreft, de verklaring 
van geen bezwaar, volgens artikel 4c der Ver
ordening No. 219/,940 slechts af gehoord het 
Hoofd van het Staatstoezicht op de bosschen. 

19. (1) Tegen de voorschriften van de 
lagere organen van het Staatstoezicht op de 
bosschen kan de betrokkene bij het Hoofd 
van het Staatstoezicht op de bosschen in be
roep gaan en tegen beslissingen en voor
schriften van het Hoofd van het Staatstoe
zicht op de bosschen bij den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van L andbouw 
en Visscherij, wiens uitspraak definitief is. 
De termijn van het beroep is één maand na 
de ontvangst van de beslissing of van het 
voorschrift. 

(2)Indien het bij de beslissing om aanzien
lijke belangen op het gebied van de natuur
bescherming gaat, doet de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij geen uitspraak dan na overleg met 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. 

20. D e artikelen 8 en 9 van de Bodem
productiewet 1939 zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat in plaats 
van den Minister treedt het Hoofd van het , 
Staatstoezicht op de bosschen. 

21. (1) De uitvoering van de bepalin
gen van dit besluit geschiedt op de gronden 
van het Staatsboschbeheer langs administra
tieven weg. 

(2) Voor de gemeentebosschen en de bos
schen van andere publiekrechtelijke licha
men kan de Secretaris-Generaal van het D e
partement van Landbouw en Visscherij in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement, dat het toezicht 
over dit lichaam heeft, aanvullende voor
schriften uitvaardigen. 

22: (1) Hij, die 
1) een der voorschriften van de artikelen 

13, 14, lid 3, 4 of 5, 15 of 16; 
2) een der beschikkingen, bedoeld in de 

,rtikelen 8, lid 2, 10 en 14, lid 1 of 2; 
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3) een op grond van de artikelen 21 , lid 
2, of 24 uitgevaardigde bepaling, 

overtreedt, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste één jaar en met geldboete 
van ten hoogste honderdduizend gulden of 
met een dezer straffen. 

(2) Indien het bij lid 1 strafbaar gestelde 
feit wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon, wordt ·een straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het plegen van het feit op
dracht gaf of die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of nalaten. 

(3) Het bij Jid 1 strafbaar gestelde feit is 
een overtreding. 

23. (1) Met het opsporen van de bij lid 
1 van artikel 22 strafbaar gestelde feiten zijn, 
behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering en 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 1 der Ver
ordening No. 123/1942 betreffende uitbrei
ding van de bevoegdheden van de politie, 
belast; zij, die door het Hoofd van het S taats
toezicht op de bosschen daartoe zijn aange
wezen. 

(2) 'De in lid 1 genoemde ambtenaren en 
personen zijn te allen tijde bevoegd, allé voor
werpen, welke tot ontdekking der waarheid 
kunnen dienen, in beslag te nemen en ter in
beslagneming de uitlevering van deze voor
werpen te vorderen. . 

24. Voorschriften ter uitvoering van dit 
besluit worden door den Secreta ris•Generaal 
van het D epartement van Landbouw en Vis
scherij gegeven. 

25. (1) 
1) De artikelen 1, 2, 7, 11, 16 en 17 der 

Boschwet 1922, 
2) de artikelen 7, 17 en 19 van de Orga

"nisatiebeschikking Bodemproductie en . 
3) de artikelen 7 en 7bis der Bodempro

ductiebeschikking 1939 
worden ingetrokken. 

(2) In de artikelen 3, lid 1 en 5, en 12 der 
Boschwet 1922 worden de woorden "den 
boschraad" vervangen door de woorden "het 
Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen". 

(3) In artikel 13 der Boschwet 1922 ver
vallen de woorden "7, tweede lid, of 11", in 
artikel 18, lid 1, der Boschwet 1922 de woor
den " 16 et:i 17'' en in artikel 20 der Boschwet 
1922 de woorden "aan de leden en den secre
taris van den boschraad en". 

(4) In artikel 1, onder b, der Bodempro
ductiewet 1939 wordt de komma achtèr het 
woord "veeteelt" vervangen door het woord 
"en" en vervallen de woorden " de houtteelt 
en de boschbouw". 

(s) In de artikelen 2 en 3, lid 1, van het 
Bodemproductiebesluit ·1939 vervallen de 
woorden " de houtteelt, den boschbouw". 

(6) In artikel 3 der Natuurschoonwet 
1928 worden de woorden " de Boschraad" ver
vangen door de woorden "het Hoofd van het 
Staatstoezicht op. de bosschen". 

( 7) De door den Regeeringscommissaris 
voor deBodemprqpuctie of door den Produc
tiecommissaris voor den Boschbouw en de 
Houtteelt getroffen maatregelen, welke op 
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grond van de bij lid 1, 4 en s vervallen bepa
lingen zijn . genomen, blijven van kracht en 
worden aangemerkt als maatregelen of be
schil<:kingen ingevolge artikel 24 van dit be
sluit. 

26. (1) Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 
Staatstoezicht op de Bosschen 1943". 

's-Gravenhage l 
Apeldoorn J , 29 Mei 1943. 
Deventer 

S .-G. Dep. v. L. en V. , H.M. HIRSCHFELD. 

S.-G. v. h. Dep. v. justitie, ScHRIEKE. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
M . ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. v.h. Dep. v. 0 ., W. en K., J . VAN DAM. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. t7 Juni 1943.) 

S. S.705. 

1.]uli 1943. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, waarbij de 
Beschikking No. 43/1940, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 en op de Dis
tributiewet 1939, gedeeltelijk buiten 
werking wordt gesteld. 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en van 
het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I (Staatsblad 
No. 319) en op grond van de artikelen 4 tot 
en met 6 van de Distributiewet 1939 (Staats
blad No. 633) en in overeenstemming met 
de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (1) De artikelen 2 en 3 van de 
Beschikking No. 34'1940, gelet op de Land
bouw-Crisiswet 1933 en op de Distributiewet 
1939, vervallen. 

(2) De bepaling, bedoeld in het eerste 
lid, laat de strafbaarheid van handelingen, 
welke voor het in werking treden van deze 
beschikking zijn begaan, onaangetast. 

2. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1943. 

S.-G. Dep. v . L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. ro Juli 1943.) 

S. S,706. 

30 October 1943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet, 1939 (distribu
tie van Rona). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staat.~blad No. 633) en in overeen-
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stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Rona-caramelpoeder wordt aan
gewezen als distributiegoed in den zin van 
artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

2. De voor uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 October 1943. 

S .-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 30 October 1943.) 

s. S 800 

18 Januari 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende het zieken
huiswezen (Ziekenhuisbesluit 1943). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 1. Dit besluit verstaat onder : 
"ziekenhuis" een inrichting, bestemd voor 

of gebezigd tot verpleging bij dag en bij 
nacht van personen, opgenomen voor het 
ondergaan van genees-, heel- of verloskundig 
onderzoek of genees-, heel- of verloskundige 
behandeling; 

"verpleeghuis" een herstellingsoord, een 
rusthuis of een andere verzorgingsinrichting, 
bestemd voor of gebezigd tot verpleging of 
verzorging bij dag en bij nacht van ten 
minste tien herstellenden, rustbehoevenden, 
lichamelijk gebrekkigen of andere hulpbe
hoevenden. 

2. Als ziekenhuis of verpleeghuis, als be
doeld in dit besluit, worden niet beschouwd: 

1 ) Rijl<sshospitalen, voor zoover zij be
stemd zijn voor verpleging van militairen; 

2) krankzinnigengestichten en andere 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken aan
gewezen inrichtingen tot het verplegen v&n 
krankzinnigen. 

2. Inrichtingen, bestemd voor of gebezigd 
tot verpleging of verzorging van minder dan 
tien personen, mogen den naam "verpleeg
huis" niet voeren. 

3. 1 . Het is verboden zonder vergunning 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken: 

1 ) een ziekenhuis op te richten of uit te 
breiden of een bestaand gebouw als zieken
huis in te ricnten; 

2) een ziekenhuis te verbouwen; 
3) een ziekenhuis of verpleeghuis in be

drijf te stellen of in bedrijf te houden. 
2. Een vergunning, als bedoeld in het 
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eerste lid, wordt, voor zoover het gemeen
telijke of provinciale zieken- of verpleeg
huizen betreft, verleend in overleg met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. 

4. Met het toezicht op de naleving van 
dit besluit en de opsporing van de bij dit 
besluit strafbaar gestelde feiten zijn behalve 
de in artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering en in artikel 1 van het Besluit No. 
123/1942 betreffende uitbreiding van de be
voegdheden van de politie genoemde ambte
naren, belast de geneeskundige inspecteurs 
van de Volksgezondheid. . 

5. x. Het bestuur of de beheerder van 
een ziekenhuis of verpleeghuis is verplicht 
aan de in artikel 4 bedoelde met het toe
zicht belaste personen alle door hen in ver
band met de naleving van dit besluit ver
langde inlichtingen te geven. 

2. De met het toezicht belaste personen 
hebben te allen tijde vrijen toegang tot alle 
gebouwen, waarvan redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat zij zijn of worden ingericht 
tot of in bedrijf gesteld als ziekenhuis of ver
pleeghuis, en tot de daarbij behoorende ter
reinen. 

3. Wordt aan de met het toezicht belaste 
personen de toegang geweigerd, dan ver
schaffen tij zich dien zoo noodig met behulp 
van den sterken arm. 

6' 1. l) Hij die een inrichting in bedrijf 
stelt of in bedrijf houdt, welke in strijd met 
het in artikel 2 bepaalde den naam "ver
pleeghuis" voert; 

2) hij die handelt in strijd met een in 
artikel 3 genoemd verbod; 

3) hij die een overeenkomstig artikel 5, 
eerste lid, verlangde inlichting weigert of 
onjuist verstrekt of den in artikel s, tweede 
lid, bedoelden toegang weigert te verleenen, 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes maanden of geldboete van ten hoog
ste zeshonderd gulden. 

2. Indien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf, of 
die de feitelijke leiding had bij h,:;t verbo
den handelen of het nalaten. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen. 
• 7. Door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken kunnen 
voorschriften worden vastgesteld ten aan
zien van de geneeskundige verzorging en de 
verpleging in ziekenhuizen en verpleeghui
zen, hun medische inrichting, organisatie en 
beheer, alsmede de voorschriften, noodig 
voor de uitvoering van dit besluit. 

8. Het voorschrift, genoemd in artikel 3, 
eerste lid, onder 3, wordt op eei;i ziekenhuis 
of verpleeghuis, dat op het tijdstip van het 
in werking treden van dit besluit in bedrijf 
wordt gehouden, eerst toegepast een maand 
na de inwerkingtreding van dit besluit. De 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken kan d en in den vorigen 
volzin genoemden termijn eenmaal of meer
màlen verlengen. 
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9. x. Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

2. Het wordt aangehaald als "Ziekenhuis
besluit 1943". 

Amsterdam, 18 Januari 1943. 
De wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. z5 Februari z943.) 

s. S 801 

z9 April z943 . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit No. 6x/x941 betreffende een 
voorloopige regeling van bepaalde aan
spraken op uitkeering ter zake van rente
verzekering. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In het Besluit No. 61/x941 van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende een voorloo
pige regeling van bepaalde aanspraken op 
uitkeering ter zake van renteverzekering, 
wordt na artikel 3 een artikel 3a ingevoegd, 
luidende als volgt: 

"Art. 3a. 1. Hangende het onderzoek tot 
beslissing van de toepasselijkheid van de be
palingen van dit besluit op een verzoek om 
uitkeering van een rente, kan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank de rente, waarop 
de verzoeker op grond van zijn Nederland
sche verzekering aanspraak heeft, uitkeeren, 
wijzigen en zoo noodig intrekken, dan wel 
het verzoek, dat op deze aanspraak betrek
king heeft, afwijzen. 

2. Indien uit het onderzoek, als bedoeld 
' in het eerste lid, blijkt, dat een aanspraak op 

een voorloopige uitkeering in den zin van 
dit besluit bestaat, dan wordt deze. uitge
keerd onder gelijktijdige opheffing van de 
overeenkomstig het eerste lid genomen be
slissing. De op grond hiervan uitgekeerde 
rentebedragen worden met de voorloopige 
uitkeering verrekend.': 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 19 April 1943. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 20 April z943.) 

s. S 802 

27 April z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende de tandheel
kundigen (Tandheelkundigenbesluit). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 
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,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken; 

"tandheelkundit:e": hij die bevoegd is den 
titel van "tandheelkundige" te voeren. 

2. De tandheelkundigen zijn onderworpen 
aan het Staatstoezicht, dat door den Secre
taris-Generaal wordt uitgeoefend. 

3. De Secretaris-Generaal belast een 
tandarts met het toezicht op de tandheelkun
digen. Deze heeft den titel "Commissaris, 
belast met het toezicht op de tandheelkundi
gen". 

4. De Commissaris, belast met het toe
zicht op de tandheelkundigen, wordt bij de 
uitoefening van zijn taak bijgestaan door een 
Raad van Bijstand, bestaande uit drie tand
artsen en drie tandheelkundigen. 

5. De leden van den Raad van Bijstand 
en hun plaatsvervangers worden door den 
Secretaris-Generaal benoemd en ontslagen. 
De Secretaris-Generaal wijst een der leden 
van den Raad van Bijstand aan als plaats
vervanger van den Commissaris, belast met 
het toezicht op de tandheelkundigen. 

6. De Secretaris-Generaal kan, den Presi
dent der Nederlandsche Tandartsenkamer 
gehoord, een bepaling van de Tandartsen
verordening (No. 23/r942) of van een op 
grond van de artikelen 18 of 42 der Tand
artsenverordening door de Nederlandsche 
Tandartsenkamer onderscheidenlijk door de 
Nederlandsche Vereeniging van Zieken(onds
tandartsen' uitgevaardigde verordening: 

1. van overeenkomstige toepassing ver
klaren ten aanzien van tandheelkundigen, 
voor zoover de bepaling de rechten of ver
plichtingen van de tandartsen regelt; 

2. van overeenkomstige toepassing ver
klaren t en aanzien van den Commissaris, be
last met het toezicht op de tandheelkundigen, 
voor zoover de bepaling de bevoegdheden 
van den President der Nederlandsche Tand
artsenkamer, onderscheidenlijk van den lei
der van de Nederlandsche Vereeniging van 
Ziekenfondstandartsen regelt; 

3. van overeenkomstige toepassing ver
klaren ten aanzien van den Raad van Bij
stand bedoeld in artikel 4, voor zoover de 
bepaling de bevoegdheden van den Raad der 
Nederlandsche Tandartsenkamer, onderschei
denlijk van den Raad van Bijstand der Ne
derlandsche Vereeniging van Ziekenfonds-· 
tandartsen regelt. 

7. Van de tandheelkundigen wordt een 
bijdrJ3ge geheven ter bestrijding van de kos
ten van het Staatstoezicht. 

8. Artikel 4, derde lid, van de Wet van 13 
Mei 1939 (Staatsblad No. 801) tot nadere 
voorzieningen i112ake de tandheelkunde, ver
·valt. 

9, H et Derde Uitvoeringsbesluit ingevol
ge het Ziekenfondsenbesluit (Besluit No. 
2I7/1941, zooals gewijzigd door Besluit No. 
153/ 1942) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. • 
1. In artikel 2, eerste lid, worden na het 

woord "tandartsen" ingevoegd de woorden 
,,en tandheelkundigen". 
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2. In artikel 2, tweede lid, worden na 
het woord "tandarts" ingevoegd de woorden 
,,en tandheelkundige" . 

. ,. Artikel 2, derde li\1, tweede volzin, 
vervalt. 

II. 
In de artikelen Q en 10 wordt na het 

woord "apothekers" ingevoegd het woord 
,, , tandheelkundigen". 

111. 
In artikel 12, onder 1, worden de woorden 

"en apotheker" vervangen door de woorden 
;, , apotheker en tandheelkundige". 

10. De Secretaris-Generaal vaardigt de 
ter uitvoering van dit besluit noodzakelijke 
voorschriften uit. Hij regelt daarbij in het 
bijzonder de inrichting van het Staatstoe
zicht, de werkwijze van den Raad van Bij
stand, de grootte van de bijdrage, bedoeld in 
artikel 7 en de wijze, waarop deze wordt ge
heven. 

11. 1. Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

2. Het wordt aangehaald a ls "Tandheel
kundigenbesluit". 

Amsterdam, 27 April 1943. 

De wnd. S .-G. v. h . Dep. v. S. Z. , VE RWEY. 

(Uitgeg . 26 Mei 1943.) 

s. S 803 

21 juli 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging en 
aanvulling van het Besluit No. 201/1941 
(Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940, gelet op artikel II, lid S, van het Zie
kenfondsenbesluit (No. 160/1941) en in over_ 
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor h et bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. Het Besluit 
(Tweede Uitvoeringsbesluit 
Ziekenfondsbesluit) wordt 
wijzigd en aangevuld. 

1. 

No. 201/1941 
ingevolge het 

als volgt ge-

Na artikel 24 wordt een artikel 24a inge-
voegd, luidende als volgt: . 

"Artikel 24a. Hij die in strijd handelt 
met een door den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken op 
grond van artikel 20, lid 2, vastgesteld uit
voeringsvoorschrift betreffende de invorde
ring van dB premie, bedoeld in a_rtikel 17, 
wordt gestraft met hechtenis v an ten hoogste 
zes maanden of met geldboete van ten hoog
ste duizend gulden, voor zoover de Secre
taris-Generaal zulks in een uitvoeringsvoor
schrift als strafbaar feit aanduidt. 

II. 
In artike~, 31 wordt na het cijfer 24 inge

voegd "24a . 
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III. 
In artikel 36, lid 2, zooals gewijzigd bij 

Besluit No. 152/1942, komen in plaats van 
de woo:den •:fo Juni 1943" de woorden 
,,30 Jum 1944 . 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging, met dien verstande, 
dat artikel 1, onder III, in werking treedt 
met terugwerkende kracht vanaf 30 Juni 
1943. 

Amsterdam, 21 Juli 1943. 

De wnd. S .-G. v. h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 27 Juli 1943.) 

s. S 804 

21 juli 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit .No. 217/1941 (Derde Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfond
senbesluit). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1, In artikel 13 van het Besluit 
No. 217/1941 (Derde Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit), zooals 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit No. 153/1942, 
worden de woorden "1 Juli 1943" telkens 
vervangen door de woorden "r Juli 1944". 
In den Duitschen tekst worden voorts de 
woorden "30. Juni 1943" vervangen door de 
woorden "30. Juni 1944". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht vanaf 30 Juni 1943. 

Amsterdam, 21 Juli 1943. 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 27 l.uli 1943.) 

s. S 805 

3 Augustus 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende een be
perking van de uitkeering van zieken-
geld. . 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening -No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bèpaald: 

Artikel 1. Het ziekengeld bedraagt tot 
nader order in afwijking van de bepalingen 
van artikel 37, eerste lid, van de Ziektewet 
gedurende de eerste zes betaaldagen 50 % 
van het dagloon van den verzekerde. Indien 
de ongeschiktheid tot werken langer duurt 
dan vier weken, verkrijgt de verzekerde ach
teraf een verhooging van het ziekengeld ge
durende de eerste zes betaaldagen tot 80 % 
van het dagloon uitbetaald. 

2. 1) Tot nader order zijn de volgende 
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bepalingen van de Ziektewet niet van toe
passing: 

r. Artikel 37, tweede lid, derde en vierde 
volzin; 

2. Artikel 38, eerste lid, letter a en b; 
3. Artikel roo, eerste lid, letter a tot en 

met "bepaalt"; 
4. Artikel 124, eerste lid. 
2) Dit geldt tevens voor regelingen, die 

op grond van deze bepalingen tot dusver 
werden getroffen. 

3, D e op grond van de bepalingen van 
de artikelen 69, tweede lid, en rr7, tweede 
lid, van de Ziektewet verleende vergunnin
gen, verliezen hun kracht m et het in wer
king treden van dit besluit. 

4. r. Dit besluit treedt op den tweeden 
dag na dien zijner afkondiging in werking. 

2. Het is niet van toepassing op de op 
den dag van afkondiging bereids aangevan
gen uitkeeringen. 

Amsterdam, 3 Augustus 1943. 
D e wnd. S .-G. v. h. D ep. van S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 3 September 1943.) 

s. S 806 

25 September 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Fi
nanciën tot wijziging en aanvulling van 
de Ziektewet. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Bijdragen. 

Artikel 1. De Ziektewet wordt gewijzigd 
en aangevuld als volgt : 

I. 
Tusschen de leden r en 2 van artikel 6 

wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als 
volgt: 

" ra. Het loon van arbeiders, die voor 
werkgever ook werkzaamheden of diensten 
verrichten anders dan ten behoeve van diens 
onderneming, wordt, voor zoover het is ver
diend, op dagen, waarop de arbeider tevens 
in de onderneming van zijn werkgever heeft 
gewerkt, voor de toepassing van deze wet 
geacht geheel in de onderneming te zijn ver-
diend." · 

II. 
Aan het eerste lid van artikel 2 wordt een 

nieuwe volzin toegevoeg;d, luidende als volgt: 
,,D e in den vorigen volzin bedoelde uit

zondering heeft uitsluitend betrekking op de 
arbeiders, op wie de publiekrechtelijke zie
kengeldregeling van toepassing is." 

III. 
In artikel 2 7 wordt tusschen de cijfers "2,'' 

en "7" ingevoegd: ,,6,". 
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Na artikel 67 wordt een nieuw artikel 67a 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 67a. Indien de bedrijfsreke
ningen van de ziekenkassen van de Raden 
van Arbeid over een bepaald boekjaar ge
zamenlijk een nadeelig of voordeelig saldo 
aanwijzen of waarschijnlijk zullen aanwij
zen, kan de Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken een verhooging 
of verlaging van het premietarief, dat voor 
dat jaar gegolden heeft, vaststellen, welke 
verhooging of verlaging uitsluitend en met 
terugwerkende kracht geldt met betrekking 
tot het betrokken boekjaar." 

v. 
Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
"1. Van de premie is de helft door den 

verzekerde verschuldigd tot ten hoogste één 
ten honderd van zijn voor premieberêkening 
in aanmerking komend loon en het overblij
vende door den werkgever, behoudens dat 
de premie geheel door den werkgever is ver
schuldigd ten aanzien van eerl verzekerde, 
wiens loon geheel bestaa in verstrekkingen 
in natura, met of zonder huisvesting en on
derricht.". 

2. Het derde lid wordt als volgt gelezen: 
"3. Bij toepassing van artikel 64, tweede 

lid, is de verzekerde de helft van de ge- · 
wone premie verschuldigd tot ten hoogste 
één ten honderd van zijn voor premiebereke
ning in aanmerking komend loon en het 
overblijvende door den werkgever." 

VI. 
Aan het eerste lid van artikel u5 wordt 

een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,In afwijking van het bepaalde in den vo
rigen volzin kan het risico van de verzeke
ring der arbeiders, in dienst van een werk
gever, die aangesloten is bij de ziekenkas van 
een Raad van Arbeid, slechts met ingang van 
den eersten dag van een kalenderjaar over
gaan op een erkende bedrijfsvereeniging." 

2. De vaststelling van het premietarief, 
als bedoeld in de artikelen 63 en 64 van de 
Ziektewet, alsmede van de verhooging of 
verlaging van dit tarief, bedoeld in artikel 
67a van deze wet, vindt eerst plaats, nadat 
ter zake met den Secretaris-Gençraal van 
het Departement van Financiën en den Ge
machtigde voor de Prijzen overeenstemming 
is verkregen. 

AFDEELING II. 
Ziekte- en ziekenfondsverzekering (Kran

kenversicherung) van opvarenden op 
binnenschepen. 

3, In het eerste lid van artikel 29 van de 
Ziektewet wordt tusschen den eersten en den 
tweeden volzin een nieuwe vol~in ingevoegd, 
luidende als volgt: 

"In afwijking van het bepaalde in den 
vorigen volzin eindigt de verzekering van 
dengene, die hier te lande zijn woonplaats 
heeft en die als opvarende op een binnen
vaartuig werkzaam is in dienst van een in 
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Nederland gevestigde onderneming, niet 
door verblijf buitenslands, tenzij hij krach
tens de wet van het land, waar hij verblijft, 
tegen geldelijke gevolgen van ziekte is ver
zekerd." 

AFDEELING 111. 

Kraamgeld. 
4. De Ziektewet wordt als volgt gewij

zigd en aangevuld: 
I. 

Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt: 
A. Het zevende en achtste lid worden ge

lezen als volgt: 
,,7. Aan een verzekerde, die in het jaar, 

voorafgaande aan haar bevalling, op ten 
minste 156 werkdagen verplicht verzekerd is 
geweest, wordt bij haar bevalling een kraam
geld van 55 gulden verstrekt. Voor de bere
kening van de in den vorigen volzin be
doelde 156 werkdagen wordt een verzekerde 
geacht verplicht verzekerd te zijn geweest op 
werkdagen, waarop zij: 

a. in verband met het bepaalde bij de 
artikelen 24 of 25 of de artikelen ia en 1b 
van het Koninklijk Besluit van 28 Januari 
1931 (Staatsblad No. 24) niet verplicht ver
zekerd is geweest, of 

b. ten gevolge van ziekte of ongeval niet 
heeft gewerkt, of 

c. in het buitenland in loondienst heeft 
gewerkt, mits haar overeengekomen vast 
loon in geld, in loondienst verdiend, niet 
meer bedroeg dan 3000 gulden per jaar; 
daarbij wordt het over gedeelte van een jaar 
overeengekomen vast loon in geld tot jaar
loon herleid; indien de overeenkomst is ge
sloten voor één of meer weken, wordt een 
jaar berekend op 50 weken. 

8. Aan de echtgenoote van een verze
kerde, die in het jaar, voorafgaande aan de 
bevalling zijner echtgenoote, op ten minste 
156 werkdagen verplicht verzekerd is ge
weest, wordt bij haar bevalling een kraam
geld van 55 gulden verstrekt, tenzij zij daar
op aanspraak heeft krachtens het bepaalde 
in het zevende lid van dit artikel of het 
achtste lid van artikel 55. Voor de bereke
ning van de in den vorigen volzin bedoelde 
156 werkdagen vindt het bepaalde in den 
tweeden volzin van het zevende lid van dit 
artikel overeenkomstige toepassing." 

B. Toegevoegd wordt een nieuw negende 
lid, luidende als volgt : 

,,9. Aan de dochters, stief- en pleegdoch
ters van een verzekerde, die gedurende de 
laatste drie maanden vóór haar bevalling met 
den (de) verzekerde in gezinsverband heb
ben geleefd, wordt bij haar bevalling een 
kraamgeld van 55 gulden verstrekt, indien: 

1. de verzekerde in het jaar, voorafgaan
de aan de bevalling, op ten minste 156 werk
dagen verplicht verzekerd is geweest, en 

2. zij niet reeds aanspraak daarop heb
ben krachtens het bepaalde in het zevende 
of achtste lid van dit artikel of het achtste, 
negende of elfde lid van artikel 55. 

Voor de berekening van de 156 werkdagen, 
bedoeld in de vorige alinea onder 1, vindt 
het bepaalde in den tweeden volzin van het 
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zevende lid van dit artikel overeenkomstige 
toepassing." 

II. 
Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt: 
A. Het zesde lid wordt gelezen als volgt: 
.,6. ·De in het eerste lid bedoelde aan-

spraak komt mede toe, voor zoover het be
.treft de toepassing van het vierde en vijfde 
lid van artikel 37, aan de vrouw, wier be
valling waarschijnlijk is, onderscheidenlijk 
wier bevalling plaats vindt binnen een tijds
verloop van tien weken na het einde van 
haar verplichte verzekering." 

B . Het achtste lid wordt gelezen als 
volgt: • . 

"8. Een vrouw, wier bevalling plaats 
heeft binnen 10 weken na het einde van haar 
verplichte verzekering en die in het jaar, 
voorafgaande aan het einde dier verzekering, 
op ten minste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd is geweest, heeft tegenover de zieken
kas van den Raad van Arbeid, onderschei
denlijk de erkende bedrijfsvereeniging, waar -
bij haar laatste werkgever was aangesloten, 
bij haar bevalling aanspraak op een kraam
geld van 55 gulden. Voor de berekening van 
de in den vorigen volzin bedoelde 156 werk
dagen vindt het bepaalde in den tweeden 
volzin van het zevende lid van artikel 3 7 
overeenkomstige toepassing." 

C. Vier nieuwe leden, genummerd 9 tot 
en met 1 2, worden toegevoegd, luidende als 
volgt: . 

"9. · Bij bevalling heeft de echtgenoote 
van dengene, die in het jaar, voorafgaande 
aan het einde zijner verplichte verzekering, 
op ten minste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd is geweest en die ingevolge het be
paalde in het eerste lid recht op ziekengeld 
zou hebben gehad, indien hij op den dag 
dier bevalling wegens ziekte ongeschikt tot 
werken zou zijn geworden, tegenover de zie
kenkas van den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
welke tot uitkeering van dat ziekengeld ge
houden zou zijn, aanspraak op een kraam
geld van 55 gulden, tenzij zij daarop aan
spraak heeft krachtens het bepaalde in het 
zèvende lid van artikel 37 of het achtste lid 
van dit artikel. Voor de berekening van de 
in den vorigen volzin bedoelde 156 werk
dagen vindt het bepaalde in den tweeden 
volzin van het zevende lid van artikel 3 7 
overeenkomstige toepassing. 

m. Bij bevalling hebben de dochters , 
stief- en pleegdochters van dengene (dege
ne), die in het jaar, voorafgaande aan het 

- einde zijner (harer) verplichte verzekering 
op ten minste 156 werkdagen verplicht v er
zekerd is geweest en die ingevolge het be
paalde in het eerste lid. recht op ziekengeld 
zou hebben gehad, indien hij (zij) op den dag 
dier bevalling wegens ziekte ongeschikt tot · 
werken zou zijn geworden, tegenover de zie
kenkas van den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
welke tot uitkeering van dat ziekengeld ge
houden zou zijn, aanspraak op een kraam
geld van 55 gulden, indien: 
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x. zij gedurende de laatste drie maanden 
vóór haar bevalling met vorenbedoelden (vo
renbedoelde) persoon in gezinsverband heb
ben geleefd, en 

2. zij niet reeds aanspraak daarop heb
ben krachtens het bepaalde in het zevende, 
achtste of n egende lid van artikel 3 7 of het 
achtste, negende of elfde lid van dit artikel. 

Voor de berekening van de in de vorige 
alinea bedoelde 156 werkdagen vindt het be
paalde in den tweeden volzin van het zeven
de lid van artikel 3 7 overeenkomstige toe
passing. 

1 x. De weduwe, wier bevalling plaats 
heeft binnen een maand na het overlijden 
van haar echtgenoot, heeft tegenover de zie
kenkas van den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
waarbij diens laatste werkgever was aange
sloten, bij haar bevalling aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden, indien zij daarop 
overeenkomstig het achtste lid · van artikel 
37 of het negende lid van dit artikel aan
spraak zou hebben gehad, indien haar be
valling op den dag van dat overlijden had 
plaats gevonden. 

12 . Een dochter, stief- of pleegdochter, 
w ier bevalling plaats heeft binnen een maand 
na het overlijden van haar vader , stief- of 

' pleegvader, onderscheidenlijk van haar moe
der, stief- of pleegmoeder, heeft tegenover 
de/ziekenkas van den Raad van Arbeid, on
derscheidenlij k de erkende bedrijfsvereeni
ging, waarbij hun laatste werkgever was aan
gesloten, bij haa r bevalling aanspraak op een 
kraamgeld vah 55 gulden, indien zij daarop 
overeenkomstig het negende lid van artikel 
37 of het tiende lid van dit artikel aan
spraak zou hebben gehad, indien haar be- . 
valling op den dag van dat overlijden had 
plaats gevonden." 

III. 

Aan artikel 56 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volgt : 

"5. De gehuwde vrouw kan ten aanzien 
van het in deze wet geregelde kraamgeld alle 
handelingen, het geven van kwijting en 
het verschijnen in rechte daaronder begre
pen, zonder bijstand van haren man ver
richten." 

IV. 

A. Aan het slot van artikel 84, tweede lid, 
worden in plaats van de woorden "artikel 37, 
lid 4, 5 en 7" gelezen de woorden "artikel 37, 
vierde en vijfde lid". 

B . Aan artikel 84 wordt een nieuw derde 
lid toe.gevoegd, luidende als volgt: · 

"3. Indien de in het vorige lid bedoelde 
vrouw in het jaar, voorafgaande aan haar b_~
valling, op ten minste 156 werkdagen vnJ
willig of verplicht verzekerd is geweest, heeft 
zij bij haar bevalling bovendien aanspraak 
op een kraamgeld van 55 gulden. Voor de 
berekening van de in den vorigen volzin be
doelde 1 56 werkdagen vindt het bepaalde in 
den twe~den volzin van het zevende lid van 
artikel 37 overeenkomstige toepassing." 
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v. 
In het rerste lid, onder 2°., van artikel 89 

worden in plaats van de woorden "artikel 37, 
vierde, vijfde, zesde en zevende lid" gelezen 
de woorden "artikel 37, vierde, vijfde en 
zesde lid". 

Vl. 
Artikel g8 wordt gewijzigd als volgt: 
A. In het eerste lid, onder a, worden in 

plaats van de woorden "de in artikel 37, ze
vende lid, bedoelde behandeling" gelezen de 
woorden "het kraamgeld, bedoeld in de ar
tikelen 37, zevende lid, en 55, achtstse lid,". 

B. Het tweede lid wordt genummerd 
,,3". 

C. Ingevoegd wordt een nieuw tweede 
lid, luidende als volgt: 

"2. Alle geschillen tusschen het bestuur 
eener afdeelingskas en een belanghebbende 
omtrent het kraamgeld, bedoeld in de arti
kelen 37, achtste en negende lid, en 55, ne
gende, tiende, elfde en twaalfde lid, worden 
beslist door het bestuur der bedrijfsvereeni
ging, behoudens beroep als omschreven in 
artikel 106." 

VIL 
In artikel 106, eerste lid worden in plaats 

van de woorden "de in artikel 37, zevende 
lid, bedoelde uitkeering" gelezen de wooroen 
,,het kraamgeld, bedoeld in de artikelen 37, 
zevende, achtste en negende lid, 55, achtste, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid.". 

VIII. 
A. In het eerste lid, onder b, vervallen . 

de woorden: ,, , van de beslissing betreffen
de dé in artikel 37, zevende lid, bedoelde uit
keering" en wordt de punt aan het slot ver
vangen door een kommapunt. 

B. Aan het eerste lid wordt het volgende 
toegevoegd: 

"c. van de beslissing, betreffende het 
kraamgeld, bedoeld in de artikelen 37, ze
vende, achtste en negende lid, 55, achtste, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid, voor de verzekerde, onderscheiden_ 
lijk de belanghebbende." 

IX. 
In het vijfde lid van artikel 141 worden in 

plaats van de woorden "de uitkeering, be
doeld bij het zevende lid van artikel 37" ge-

· lezen de woorden "het kraarngeld, bedoeld in 
de artikelen 37, zevende, achtste en negende 
lid, 55, achtste, negende, tiende, elfde en 
twaalfde lid, en 84, derde lid." 

5. Het Koninklijk besluit van den 18den 
April 1935 (Staatsblad No. 193) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 37, zevende 
lid, der Ziektewet, vervalt. 

6. In het eerste lid van artikel 3 van het 
Besluit No. 109/1942 tot wijziging der Ziek
tewet worden in plaats van de woorden "ar
tikel 3 7, leden 7 en 8, of artikel 55, leden 6 
en 8", gelezen de woorden "de artikelen 37, 
zevende, achtste en negende lid, 55, achtste, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid,".· 
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AFDEELING IV. 

Slotbepalingen. 
7. Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging, met dien verstande, 
dat 

1. artikel 1, onder IV en V en artikel 2 
van afdeeling I met terugwerkencle kracht 
tot 1 Januari 1943, 

2. artikel 3 van afdeeling II op z Oc
tober 1943, en 

3. de artikelen 4 tot en met 6 van afdee
ling III met terugwerkende kracht tot 1 No
vember 1942 
in werking treden. 

Amsterdam } 25 September 1943. 
Deventer 

De wnd. S .-G. v.h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. van Financiën 
M. RosT VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 28 Septembèr 1943.) 

s. S 807 

25 November 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Fi
nanc1en betreffende uitkeering van 
kraamgeld in gevallen, waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak 
bestaat. 
Op grond van § 1 der Verordening No. 

23/i940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. 1. Een vrouwelijk arbeider in den 
zin der Ziektewet, die in verband met het 
bepaalde bij de artikelen 24 en 25 dier wet 
of de artikelen ia en 1b van het Koninklijk 
besluit van 28 Januari 1931 (Staatsblad No. 
24), niet verplicht verzekerd is ingevolge die 
wet, heeft bij haar bevalling tegenover haar 
werkgever aanspraak op een kraamgeld van 
55 gulden, indien zij in verband met het be
paalde bij één der vorengenoemde artikelen 
in het jaar, voorafgaande aan haar bevalling, 
op ten minste 156 werkdagen niet verpliêht 
verzekerd is geweest ingevolge de Ziektewet. 
Voor de berekening van de in den vorigen 
volzin bedoelde 1 56 werkdagen tellen mede 
werkdagen, waarop zij: 

1 ) verplicht verzekerd is geweest inge
volge de Ziektewet, of 

2) ten gevolge van ziekte of ongeval niet 
heeft gewerkt, of 

3) in het buitenland in loondienst heeft 
gewerkt, mits haar overeengekomen vast 
loon in geld, in loondienst verdiend, niet 
meer bedroeg dan 3000 gulden per jaar; 
daarbij wordt het over gedeelten van een jaar 
overeengekomen vast loon in geld tot jaar
loon herleid; indien de overeenkomst is ge
sloten voor één of meer weken, wordt een 
jaar berekend op 50 weken. 

2. Een vrouw, wier bevalling plaats heeft 
binnen een maand na het einde van haar 
dienstbetrekking, heeft bij haar bevalling te
genover haar laatsten werkgever aanspraak 
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op een kraamgeld van 55 gulden, indien zij 
daarop overeenkomstig het vorige lid aan
spraak zou hebben gehäd, indien haar beval
ling op den laatsten dag van haar dienstbe
trekking had plaats gevonden . 

2. r. De echtgenoote val\ een in verband 
met het bepaalde bij de artikelen 24 en 25 
der Ziektewet of. de artikelen ra en rb van 
het Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Staatsblad No. 24) niet verplicht verzeker
den arbeider in den zin der Ziektewet heeft 
bij haar bevalling tegenover den werkgever 
van haar echtgenoot aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden, indien zij niet 
reeds op grond van het bepaalde bij het 
vorige artikel daarop aanspraak heeft en 
haar echtgenoot in verband met het bepaalde 
bij een der vorengenoemde ·artikelen in het 
jaar, voorafgaande aan haar bevalling, op 
ten minste 156 werkdagen niet verplicht ver
zekerd is geweest ingevolge de Ziektewet. 
Het bepaalde in den tweeden volûn van het 
eerste lid van artikel r is van overeenkom
stige toepassing. 

2. Een vrouw, wier bevalling plaats heeft 
binnen een maand na het einde van de dienst
betrekking van haar echtgenoot, heeft bij 
haar bevalling tegenover diens laatsten 
werkgever aanspraak op een kraamgeld van 
55 gulden, indien zij daarop overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid ·aanspraak zou 
hebben gehad, indien haar bevalling op den 
laatsten dag dier diemrt:betrekking had plaats 
gevonden. , 

3. De dochters, stief- en pleegdochters 
van een in verband met het bepaalde bij de 
artikelen 2,4 en 25 der Ziektewet of de arti
kelen ra e'n rb van het Koninklijk besluit 
van 28 Januari 1931 (Stáatsblad No. 24) 
niet verplicht verzekerden arbeider of ar
beidster in den zin der Ziektewet, die gedu
rende de laatste drie maanden vóór haar be
valling met den arbeider, onderscheidenlijk 
de arbeidster , in gezinsverband hebben ge
leefd, hebben bij haar bevalling tegenover 
den werkgever van den arbeider, onderschei
denlijk van de arbeidster aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden, indien zij niet reeds 
op grond van het bepaalde bij de artikelen 
r of 2 daarop aanspra,i.k hebben en de arbei
der, onderscheidenlijk de arbeidster, in ver
band met het bepaalde bij een der vorenge
noemde artikelen in het jaar, voorafgaande 
aan haar bevalling, op ten minste 156 werk
dagen niet verplicht verzekerd is geweest in
gevolge de Ziektewet. Het bepaalde in den 
tweeden volzin van het eerste lid van artikel 
i: is v an overeenkomstige toepassing. 

4. 1. De weduwe, wier bevalling plaats 
heeft binnen een maand na het overlijden 
van haar echtgenoot, heeft bij haar bevalling 
tegenover diens laatsten werkgever aanspraak 
op een kraamgeld van 55 gulden, indien zij 
daarop overeenkomstig artikel 2 aanspraak 
zou hebben gehad, indien haar bevalling op 
den dag van dat overlijden had plaats ge
vonden. 

2. Een dochter, stief- of pleegdochter, 
wier bevalling plaats heeft binnen een maand 
na het overlijden van haar vader, stief- of 
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pleegvader, onderscheidenlijk van haar moe
der, stief_ of pleegmoeder, heeft bij haar be
valling tegenover hun laatsten werkgever 
aanspraak op een kraamgeld van 55 gulden, 
indien zij daarop overeenkomstig artikel 3 
aanspraak zou hebben gehad, indien haar 
bevalling op den d~ van dat overlijden had 
plaats gevonden. • 

5. Ter zake van dezelfde bevalling be
staat slechts eenmaal aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden. De aanspraak op 
kraamgeld, volgens de bepalingen van dit 
besluit, komt niet toe aan degene, die daarop 
aanspraak hoeft op grond van de artikelen 
37, zevende, achtste of negende lid, 55, acht
ste, negende, tiende, elfde of twaalfde lid, of 
84, derde lid, der Ziektewet. · 

6. De gehuwde vrouw kan ten aanzien 
van het in ·dit besluit geregelde kraamgeld 
alle handelingen, het geven van kwijting en 
het verschijnen in rechte daaronder begre
pen, zonder bijstand van haar man verrich
t en. 

7. De overeenkomstig dit besluit uitge
keerde kra~gelden ter zake van bevallingen, 
welke vóór 1 Januari 1944 hebben plaats ge
vonden, komen ten laste van het Rijk. 

8. Uittreksels uit registers van den bur
gerlijken stand ten behoeve van de uitvoe
ring van de bepalingen van dit besluit wor
den kosteloos verstrekt. Tevens worden kos
teloos inlichtingen verstrekt ten aanzien van 
levenloos aangegeven kinderen. 

9. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan nadere 
voorschriften geven ter uitvoering van het in 
dit besluit bepaalde. 

10. 1. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 November 1942. 

2. Bij het in werking treden van dit be
sluit vervalt het Besluit No. n3/1942 be
treffende uitkeeringen bij bevalling aan niet 
verplicht verzekerde arbeiders en arbeidsters 
in den zin der Ziektewet. 

Amsterdam} 25 September 1943. 
Deventer ' 

D e wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 

M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1943.) 

s. S 808 

9 October 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aanvulling van 
het Besluit No. 165/1940, houdende voor
zieningen tegen verbreiding van ge
slachtsziekten. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Besluit No. 16s/1940, hou
dende voorzieningen tegen verbreiding van 
geslac~tsziekten, wordt als volgt aangevuld: 

I. I n Artikel 2, vierde lid, wordt achter 
de slotwoorden toegevoegd de zinsnede: 
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,,Dil artikelen 63 tot en met 73a der Ar
menwet zijn met betrekking tot deze kosten 
van overeenkomstige toepassing.' ' 

II. 1. In artikel 3, vierde lid, worden ach
ter de woorden : ,,De kosten der behan9eling" 
ingevoegd de woorden: ,,daaronder begrepen 
die van opneming in een ziekenhuis volgens 
het tarief der laagste klasse.'' 

2. Voorts wordt achter de slotwoorden 
toegevoegd de zinsnede: ,,De artikelen 63 tot 
en met 73a der Armenwet zijn m et betrek
king tot deze kosten v an overeenkomstige 
toepassing." 

2. Dit besluit treedt in werking rrlet in
gang van den dag na dien van zijn afkon
diging. 

Amsterdam, 9 October 1943. 
De wnd. S .-G. v. h . D ep . v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. z2 O ctober z943.) 
s. S 809 

25 November/4 December z943. BESLUIT 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Social Zaken en 
van Financiën tot wij ziging van het Be
sluit No. 159/r941 betreffende tij delijke 
verhooging van bepaalde sociale verze
keringsrenten met een bijzonderen toe
slag, van het Besluit No. 109/r942 tot 
wijziging der Z iektewet, zooals die be
sluiten gewijzigd werden bij Besluit No. 
151/r942, en van het Besluit No. 92/1943 
betreffënde uitkeering van kràamgeld 
in gevallen, waarin daarop krachtens de 
Ziektewet geen aanspraak bestaat. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r 940 van den 
Rijkscommissaris voor he t bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In de artikelen 1 en 6 van het Be
sluit No. 159/1941 betreffende tijdelijke ver
hodging van bepaalde sociale verzekerings
renten met een bij zonderen toeslag, zooals 
dat besluit gewijzigd werd bij Besluit No. 
151/1942, worden de woorden "31 December 
1943" vervangen door de woorden "31 De
cember 1944". 

2. In artikel 3 van het Besluit No. 109/ 
1942 tot wijziging der Ziektewet, zooals dat 
besluit werd gewijzigd bij Besluit No. 151/ 
1942, worden de woorden " 3, December 
1943" vervangen door de w oorden "31 De
cember 1944". 

3. In artikel 7 van het Besluit No. 92/ 
1943 betreffende uitkeering van kraamgeld 
in gevallen, waarin daarop krachtens de Ziek
tewet geen aanspraak bestaat, worden de 
woorden "vóór 1 Januari 1944" vervangen 
door de woorden "vóór 1 Januari 1945' ' . 

4. Dit besluit treedt in werking op 23 
December 1943. 

Amsterdam, 25 November 1943. 

Deventer, 4 December 1943. 
De wnd. S.-G. v . h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 
De. wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 

M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg . 23 Dec. z943.) 
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30 November z94j. DERDE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken betref
fende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het bepaalde in artikel 2 van het 
Besluit No. 6r/r941 betreffende een voor
loopige regeling van bepaalde aanspraken op 
uitkeering ter zake van renteverzekering is 
v an overeenkomstige toepassing op Duit
schers, b edoeld in het tweede lid van artikel 
3 van de Verordening No. 90/r943 betreffen
de de sociale verzekering van Duitschers, die 
de verklaring, als bedoeld in het derde lid 
van genoemd artikel, hebben afgelegd, met 
dien verstande, dat de grondslag der hun in
gevolge de N ederlandsche verzekering toe
komende ren te voorloopig aldus berekend 
wordt, alsof de aanspraak op rente ontstaan 
is op het tijdstip, waarop de Duitsche ver
zekering ingevolge genoemd artikel 3 een 
aanvang nam. 

2. D it besluit treedt in 'werking op x De
cember 1943. 

Amsterdam, 30 November 1943. 

De wnd. S .-G. v . h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 
(Uitgeg. z December 1943.) 

s. S 811 

30 Nov ember 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging en aan
vulling van het Ziekenfondsenbesluit en 
van het Tweede Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit No. 
201/ 1941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en _in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Het Ziekenfondsenbesluit No. 
x60/ x94x wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld : 

I. Aan artikel 6 wordt toegevoegd een 
nieuw derde, vierde en v ij fde lid, luidende 
als volgt : 

"3. De uitkeering bij overlijden wordt 
niet verstrekt bij het overlijden van een kind, 
dat als levenloos aangegeven in de overlij
densregisters van den Burgerlijken Stand is 
ingeschreven. 

4 . De uitkeering bij overlijden wordt 
eveneens niet verstrekt in geval van ver
moedelijk overlijden. 

5. Het recht op de uitkeering bij over
lijden vervalt, indien het verzoek tot de uit
keering niet binnen drie maanden na het 
overlijden bij het bevoegde ziekenfonds is 
ingediend.' ' 



:n 

IJ. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 
6a ingevoegd, luidende als volgt: 

.,Art. 6a. 1. Bij overlijden van een recht
streeks-verzekerde geschiedt de ultkeering 
bij overlijden: ' 

1) indien de overledene een echtgenoot, 
waarvan hij niet van tafel en bed is geschei
den, achterlaat, aan dezen echtgenoof; 

2) indien de overlede~ geen echtgenoot, 
waarvan hij niet van tafel en b ed is geschei
den, maar wel één of meer inwonende meer
derjarige kinderen achterlaat, aan het oudste 
dezer kinderen; 

3) indien het gestelde onder 1 en 2 geen 
toepassing kan-vinden aan hem, die binnen 
drie maanden na het overlijden aantoont, dat 
hij de begrafenis of de crematie heeft be
kostigd; 

4-) indien het gestelde onder 1, 2 en 3 
geen toepassihg kan vinden, aan de erfge
namen. 

2. Bij overlijden van een indirect-ver
zekerde geschiedt de uitkeering bij overlijden 
aan den rechtstreeks-verzekerde. 

3. Indien het bepaalde in de leden 1 en 
2 geen toepassing kan vinden, beslist de 
Commissaris, bedoeld in artikel 13, lid 1, aan 
wien de uitkeering bij overlijden zal ge
schieden." 

2. Het Besluit No. 201/1941 (Tweede 
Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

I. I_n a~
0

kel 15 vervalt telkens het woord : 
,.ten mmste . 

II. Artikel 16 wordt gelezen als volgt: 
,.1. De Algemeene Ziekenfondsen zijn, 

indien de Commissaris zulks bepaalt, ver
plicht zich tegen de kosten van de in artikel 
14, onder 5 en 6, genoemde verstrekkingen 
te verzekeren bij daarvoor door hem aan te 
wijzen instellingen en tegen die der in artikel 
15 bedoelde uitkeering bij overlijden bij daar
voor door hem aan te wijzen levensverzeke
ringsmaatschappijen. 

2. Indien de Commissaris van zijn be
voegdheid ingevolge het vorig lid gebruik 
maakt, kan hij aan bepaalde Algemeene Zie
kenfondsen toestaan het risico ter zake van 
genoemde kosten zelf te dragen. 

3. Dit besluit treedt in werking op 2 De
cember 1943 met uitzondering van het be
paalde in artikel 1, onder I, en in artikel 2, 

hetwelk wordt geacht te zijn in werking ge
treden met ingang van 1 November .194I. 

Amsterdam, 30 November 1943. 
De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S . Z. , VERWEY. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1941.) 

s. S 812 

21 December 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Fi
nanciën tot wijziging van het Besluit op 
de Vereveningsheffing i941 (No. 158/ 
1941). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 8 van het Besluit op de 
Vereveningsheffing 1941 (No. 158/r941), 
zooals gewijzigd bij Besluit No. 151/1942, 
komen in het eerste lid de woorden: ., , en 
wordt niet meer geheven naar den maatstaf 
van de loonen over loontijdvakken, welke na 
31 De mber 1943 eindigen" te vervallen. 

In het tweede lid vervallen de woorden: 
., , en wordt niet meer. geheven naar den 
maatstaf van zoodanige belooningen, welke 
na 31 December 1943 worden betaald". 

2. Dit besluit treedt in werking op 23 
December 1943. 

D
Amstertdam} ' 21 December 1943. 

even er 
De wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. Fin, H. PosTMA. 

(Uitgeg. •23 Dec. 1943.) 

s. S 850 

23 Juli lfN3• BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal voor Bijzondere Economi
sche Zaken en van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie 
betreffende uitstel van betaling van 
rente en aflossing van leeningen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2, 

en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. 1. De betaling van rente en aflos
sing van voor rn Mei 1940 ter zake van in
vesteering in beleggingsfondsen en vaste goe
deren aangegane schulden uit een leening 
kan op verzoek van d en schuldenaar geheel 
of gedeeltelijk worden uitgesteld, indien de 
schuldenaar aannemelijk maakt, dat het be
schikken over aanzienlijke buiten Nederland 
zich bevindende bestanddeelen van zijn ver
mogen, in het bijzonder over de met behulp 
van de aangegane leening verworpen beleg
gingsfondsen en vaste goederen, ten gevolge 
van den bestaanden oorlogstoestand voor 
hem onmogelijk is geworden. 

2. Het uitstel kan voor den duur van den 
oorlog of voor een van te voren bepaalden 
tijd worden uitgesproken. Indien de in lid 1 

bedoelde toestand langer voortduurt dan de · 
aanvankelijk vastgestelde tijd, kan het uitstel 
op verzoek worden verlengd. 

3. Het uitstel kan geheel of gedeeltelijk 
worden opgeheven, indien de toestand, als 
bedoeld in lid 1, zich wijzigt. 

2. Het uitstel heeft gelijk rechtsgevolg als 
uitstel van betaling op grond van een over
eenkomst. Het heeft tevens gevolg ten aan
zien van borgen, pandgevers en derde hypo
thecaire debiteuren. 

3. Met betrekking tot het uitstel en de 
opheffing daarvan beslist de Secretaris-Ge
neraal voor Bijzondere Economische Zake!'. 
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Zijn beslissing is definitief en is bindend voor 
de rechterlijke macht en voor de bestuurs
instanties. 

4. r. Het uitstel, alsmede de opheffing, 
wordt den schuldenaar en, voor zoover dit 
zonder moeilijkheden mogelijk is, den schuld
eischer of den schuldeischers bij aangetee
kend schrijven medegedeeld. Betreft het een 
in obligaties verdeelde leening, dan treedt in 
de pl11ats van de mededeeling aan de schuld
eischers de mededeeling aan de· Vereeniging 
voor den Effctenhandel. 

2 . Voor zoover in de beslissing niet an
ders is bepaald, wordt deze van kracht op 
het moment van àanbieding bij den schul
denaar. 

5. Dit besluit treedt in wermng op den 
dag zijner afkondiging. 

Deventer 
-----, 23 Juli 1943. 
Apeldoorn 

De Secr.-Gen. voor Bijz. Econ. Zaken 
M. R OST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. v . h . Dep. v . just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 27 Juli z943.) 

s. S 875 

24 Juni z943. BESLUIT van den Gemach
tigde voor de Prijzen, houdende tweede 
wijziging en aanvulling van het Prijsbe
heerschingsbesluit. 

Op grond van § x der Verordening No. 
23/x940, in verband met de artikelen x en 2 
der Verordening No. xx5/1942 betreffende 
de bevoegdheden van den Gemachtigde voor 
de Prijzen en in overeenstemming met § 2 

der Verordening No. 3/1 940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt, in overeenstemzning met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, bepaald : 

Art. 1. Het Prijsbeheerschingsbesluit 
(Besluit No. xx /1941, zooals gewijzigd bij 
Besluit No. X2/r942) wordt als volgt gewij
zigd en aangevuld: 

I. De in den Nederlandschen tekst vöor
komende woorden "tuchtrecht", ,,tuchtstraf", 
"tuchtstrafvordering'', ,,tuchtbeschikking" en 
"tuchtrechtelijk" worden vervangen door de 
woorden "bestuursstrafrecht", ,,bestuurs
.straf", ,,bestuursstrafvordering", ,,strafbe
schikking" en "bestuursstrafrechtelijk". 

II. In artikel ra worden .de woorden "het 
recht tot strafvordering en het recht tot uit
voering van de sraf door verjaring in drie 
jaren vervallen" door de woorden: 

"x. het recht tot strafvordering en het 
recht tot uitvoering van de sraf door ver
jaring in drie jaren vervallen; 

2. alleen de uitvoering van de gevange
nisstraf en het verbod tot uitoefening van 
een beroep door d en dood van den veroor
deelde vervallen" ' vervangen. 
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III. Het vierde lid van artikel 5 wordt 
aangevuld als volgt: 

,, , met dien verstande, dat het bevel tot 
inverzekeringstelling gedurende ten hoogste 
veertien dagen van kracht is en eenmaal voor 
ten hoogste veertien dagen kan worden ver
lengd.'' 

IV. x. In artikel 7, lid 2, onder 4, worden 
na het woord "verbeurdverklaring" inge
voegd de woorden "van de bedrijfsmidde
len," en voor de woorden "goederen of goe
derenvoorraden" het woord "bedrijfsmidde
len,". 

2 . Aan artikel 7, Jid 2, wordt toegevoegd 
een nummer 6, luidende als volgt: 

"6. verplichting van den veroordeelde om 
gedurende een bepaalden tijd de zaak te drij
ven met inachtneming van de hem bij de 
strafbeschikking gegeven aanwijzingen". 

3. In artikel 7, lid 3, worden de woorden 
,,en 5" door de woorden ,, , 5 en 6" vervan
gen. 

V. Het eerste en het t)'lleede lid van arti
kel xo worden gelezen als volgt: 

,,r. Hij die in strijd handelt met een straf
beschikking, waarbij een der straffen, als be
doeld in artikel 7, lid 2, onder x, 2 of 6, is op
gelegd, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren en met geldboete 
tot een onbeperk bedrag of met een van deze 
straffen. 

2. Met · dezelfde straffen wordt gestraft, 
hij die met iemand een rechtshandeling ver
richt ofschoon hem bekend is, dat hij daar
door handelt in strijd met een strafbeschik
king in den zin van lid r. 

VI. Na artikel 20 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 20a, luidende als volgt: 

"Art. 20a. r. De strafbeschikking en het 
proces-verbaal van berusting, welke een ver
oordeeling, als bedoeld in artikel 7, lid 2, on
der 3, ten behoeve van den derde inhouden, 
kunnen ten verzoeke van dezen op kosten 
van den veroordeelde worden ten uitvoer ge
legd als een in burgerlijke zaken verkregen 
en in kracht van gewijsde gegaan vonnis. 

2. De tenuitvoerlegging geschiedt op een 
aan den derde op zijn verzoek te verstrekken 
uittreksel, hetwelk aan het hoofd de woorden 
voert: ,,In naam van het Recht".' ' 

VII. Aan het eerste lid van artikel 28 
worden toegevoegd de woorden : ,,of wel met 
goed gevolg een examen, als bedoeld in arti
kel 4, §§ 58 of 65, van het Academisch Sta
tuut hebben afgelegd." 

2. De Nederlandsche tekst van artikel 19 
wordt zoodanig verbeterd, dat hij luidt als 
volgt: 

,,De uitspraken van de bevoegde aytori
teiten zijn voor de rechterlijke macht "--iin
dend." 

3. Dit besluit treedt in werking op en 
dag zijner afkondiging. 

Deventer, 24 Juni 1943. 
De Gemachtigde voor de Prijzen, SCHOKKER. 

(Uitgeg . zo juli z943.) 
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Nagekomen Staatsblad 1942 

s. S 216 

18 December 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende rechtspraak met 
enkelvoudige kamers. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijk~
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. r. De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie kan ter bevorde
ring van een snelle en doelmatige rechtsple
ging bepalen, dat gedurende een bepaalden 
tijd alle of bepaalde zaken bij een a ~rondisse
ments-rechtbank of een gerechtshof zullen 
worden behandeld door uit één lid bestaande 
(enkelvoudige ) kamers. 

2. De Secretaris-Generaal kan verwijzing 
naar meervoudige.kamers geheel of ten deele 
uitsluiten. 

3. Door een maatregel overeenkomstig de 
leden 1 of 2 kan de behandeling van een zaak 
niet worden onttrokken aan een kamer, welke 
geheel of ten deele is samengesteld uit per
sonen, die niet tot de rechterlijke macht be
hooren. 

2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie vaardigt de ter uit
voering van artikel 1 noodzakelijke voor
schriften uit. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's- Gravenhage, 18 December 1942. 
De S .-G . van het Dep. v. Just. sc:iRIEKE. 

(Uitgeg . 15 Februari 1943.) 

VERBETERING. 

In -artikel 1, III, (2), 
staat: In lid 1 van artikel 55 
lees: In lid 2 van artikel 55. 

s. 8 708 

1" December 1942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van appelen) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verórdening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 

L. & S. 1943 

het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. Alle soorten appelen worden 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 

noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 December 1942. 

De S .- G. van het Dep. van Landb. en V . 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 16 December 1942.) 

s. S 810 

3 1 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van het 
Ziekenfondsenbesluit. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/,940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. Artikel 13 , eerste lid, van het 
Ziekenfondsenbesluit (No. 160/191p) wordt 
gelezen als volgt: 1 

.,1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken is bevoegd een 
gemachtigde met het toezicht op de zieken
fondsen te belasten. Deze heeft den titel van 
"Commissaris, belast met het toezicht op de 
Ziekenfondsen". De vorengenoemde Secre
taris- Generaal regelt zijn bezoldiging. De 
Commissaris wordt bij de uitoefening van 
zijn taak bijgestaan door een raad van bij
stand. 

2. Artikel 14 van het Ziekenfondsenbe
sluit wordt Artikel 14, eerste lid; daaraan 
wordt toegevoegd een- tweede lid, luidende: 

,,2). De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken wijst een der 
leden van den raa d van bijstand aan als 
plaatsvervanger van den Commissaris." 

3. Artikel 15, derde lid, van het Zieken
fondsenbesluit vervalt. De leden 4 en 5 wor
den genummerd 3 en 4. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 Augustus 1942. 
De wnd. S.- G . v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 8 October 1942.) 

3 
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2z October z942. EERSTE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken ter uitvoering 
van de Verordening No. u4/1942 be
treffende de ordening van den arbeid. 

Op grond van § 18 der Verordening No. 
n4/1942 betreffende de ordening van den 
arbeid en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. De loopende -ingevolge artikel 
s der Verordening No. 217/1940 betreffende 
de totstandkoming van regelingen in zake 
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loonen, salarissen en andere arbeidsvoor
waarden bindend vastgestelde regelingen en 
de als zoodanig ingevolge artikel 1 der Ver
ordening No. 54/1942 betreffende het van 
kracht blijven van collectieve arbeidsover
eenkomsten aangemerkte collectieve arbeids
overeenkomsten blijven zoolang als regeling 
van arbeidsvoorwaarden in den zin van ar
tikel ro der Verordening No. n4/1942 gel
den, totdat zij door den Gemachtigde voor 
den Arbeid worden opgeheven. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 No
vember 1942. 

's- Gra"lenhage, 21 October 1942. 
De wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 3z October 1942.) 
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INHOUD STAATSBLAD 

No. 
1 

Datum 'Bladz., No. 
1 

Datum 1 Bladz. 

S.200 llI l S.604 13 VIII 16 
S.201 23 II 2 S.605 25IX 16 
S.202 15 IV 2 S.606 28IX 16 
S.203 17 IV 2 S.607 9X 17 
S.204 15 V 3 8.700 3-II 17 I 

8.205 9VI 3 8.701 13 II 18 
S.206 5 VIII 3 8.702 26III 18 
S.207 21 VIII 3 S.703 6V 18 
8.208 25IX 4 8.704 29V 19 
S.209 9X 4 8.705 l VII 22 
S.210 16X 4 8.706 30 'X 22 

S.2ll 21 XII 4 8.800 18 I 22 
S.212 21 XII 5 8.801 19 IV 23 
S.300 24 VI 6 8.802 27 IV 23 
8.350 28 I 6 8.803 21 VII 2f 
S.351 l0III 7 8.804 21 VII 25 
S.352 16 X 8 8.805 3 VIII 25 
S.400 25 I 8 8.806 25IX 25 
S.401 26V 9 8.807 25 XI 28 
S.402 30VI 10 S.808 9X 29 
S.403 30VII 12 S.809 25XI/4XII 30 
8.404 7 VIII 12 8.810 30XI 30 
S.405 25 IX 13 S.811 30XI 30 
S.406 30XI 13 S.812 21 XII 31 
S.500 5 IV 13 S.850 23 VII 31 
S.501 5IV 14 8.875 24 VI 32 
S.502 20X 14 
S.550 21 I 14 STAATSBLAD 1942 
S.600 12 II 14 8.216 18 XII 

1 
33 

S.601 13 III 15 8.708 li XII 33 
S.602 21 V 15 8.810 31 VIII 33 
S.603 ll VI 16 8.813 21 X 34 



LUTTENBERG'S 
. CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

DER WETTEN, BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. BETREKKELIJK 
HET OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN SEDERT - , 

DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813 

VOORTGEZET DOOR 
1 

Mr. Dr. G. VAN LEYDEN 
Secretaris der gemeente Zwolle 

1943 

BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. 

N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 
W. E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE 



Sc. 

B. 

C. V. 

N .J. 

A. B. 

W. 

VERKORTINGEN. 

Staatscourant. 

Bijvoegsel op het Staatsblad . 

Luttenberg's Chronologische Verzameling. 

N ederlandsche J urisprudentie. 

Administratieve en Rechterlijke Beslissingen. 

Weekblad van het Recht. 

Gem.st em = Gemeentestem. 

W . v. G. = Weekblad voor Gemeentebelangen. 



3 4 JANUARI 1943 

4 Januari z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenverkeersregeling artt. 38, 
44.) 

De opvatting, dat de buitenwerking
stelling van de artt. 5, 6 en 7 Mot. en 
Rijw.wet alleen t en gevolge zou hebben , 
dat de provinciale en gemeentelijke wet
gevers na de inwerkingtreding der We
genverkeersregeling geen verordeningen 
als in die artikelen genoemd meer mogen 
vaststellen , is onjuist. De bedoeling van 
die buitenwerkingstelling is geweest, dat 
voortaan geen provinciale of gemeente
lijke voorschriften aan d e regeling van 
het verkeer langs den weg meer deel 
zouden hebben. 

(Anders: Adv.-Gen. Holsteijn). 

Op het beroep van den 0. van J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Groningen, reg. van cas
satie t egen een vonnis van die Rechtbank 
van 25 Juni 1942, in hooger beroep, behou
dens na te noemen uitzonderingen, bevesti
gende een schriftelijk vonnis van het Kan
tongerecht te Groningen van 24 April 1942, 
(N. J. 1942 No. 755, Red.), waarbij J. M. Z., 
van beroep tijdelijk ambtenaar der secreta
rie, wonende te H aren, ter zake van " in de 
gemeente Groningen als bestuurder van een 
rijwiel daar, waar het verkeer moet halt hou
den, niet onder vrijlating van de linkerweg
helft zich zoover mogelijk rechts aan den 
kant van den rijweg in volgorde van aan
komst opstellen en het daarbij links voorbij 
rijden van een reeds wachtend motorrijtuig 
op meer dan twee wielen", met aanhaling 
van de artt. 1, 6, 28, 39 Motor- en Rijwiel
wet, t, 2 7ter en 17 van de Motor- en Rij
wielverordening der gemeente Groningen, 1, 
38 en 45 der Wegenverkeersregeling, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
zes gulden en een vervangende hechtenis 
van drie dagen, hebbende de Rechtbank dit 
vonnis vernietigd ·voor wat betreft de straf
baarverklaring van req. en de aan dezen op
gelegde straf, en den req. ter zake van het 
bewezen verklaarde en gequalificeerde feit 
niet strafbaar verklaard en te dier zake van 
alle rechtsvervolging ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van ca'ssatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"te. S. en v. t. van de artt. 351, 352, 423 

en 425 Sv., door het vonnis van den Kanton
rechter te Groningen, waarbij gerequireerde 
werd veroordeeld ter zake van overtreding 
van art. 7ter lid t van de Motor- en Rijwiel
verordening der gemeente Groningen, te ver
nietigen en den gerequireerde te ontslaan 
van alle rechtsvervolging op grond dat het 
bewezenverklaarde feit niet strafbaar zou 

zijn, in plaats van gemeld vonnis te beves
tigen; 

2e. S . en v. t. van de artt. 1, 2, 7ter en 
17 van de Motor- en R ijwielverordening der 
gemeente Groningen, zooals deze is vastge
steld bij Raadsbesluit van 14 Nov. 1927 en 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 19 Juli 1937, 
alsmede van de artt. 38 en 44 van de Wegen
verkeersregeling, door ten onrechte te be
slissen, dat op grond van laatstgenoemde 
artikelen sedert de inwerkingtreding van de 
Wegenverkeersregeling de bovenvermelde 
artikelen van de Motor- en Rijwielverorde
ning der gemeente Groningen geen rechts
kracht meer hebben;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis is bewezen verklaard, met qualificatie als 
voormeld, het den req. bij dagvaarding te 
laste gelegde, dat hij te Groningen op Woens
dag II Maart 1942, des middags omstreeks 
12 uur, als bestuurder van een rijwiel daar
mede heeft gereden over den openbaren rij 
weg, het Gedempte Zuiderdiep, gaande in 
de richting Groote Markt en toen bij het 
kruispunt der openbare rijwegen Gedempte 
Zuiderdiep en Heerestraat, alwaar het ver
keer in genoemde richting moest halt hou
den voor de aldaar van overheidswege ge
plaatste verkeerslichten, welke alstoen een 
rood licht vertoonden, zich niet zoover mo
gelijk rechts aan den kant van den rijweg in 
volgorde van aankomst heeft opgesteld, doch 
een aldaar reeds wachtend motorrijtuig op 
meer dan twee wielen ter linkerzijde is voor
bijgereden en zich daarvoor heeft opgesteld; 

0. dat in het bestreden vonnis is overwo
gen, dat de Rechtbank het aan een schrijf
fout wijt, dat in de dagvaarding vermeld 
staat: ,,gaande in de richting Groote Markt", 
daar uit het verband van de in de dagvaar
ding gegeven omschrijving voor het feit dui
delijk blijkt, dat dit moet zijn "komende uit 
de richting Groote Markt, gaande in de rich
ting Heerestraat",. en de Rechtbank de dag
vaarding dan ook in dezen zin leest, gelijk 
de Kantonrechter blijkens de in het beroe
pen vonnis opgenomen bewijsmiddelen ook 
heeft gedaan; 

0 . dat de Rechtbank voorts het uitgespro
ken ontslag van rechtsvervolging heeft doen 
steunen op de navolgende overwegingen :.,dat 
het ten laste gelegde en bewezenverklaarde 
feit wel is waar oplevert een overtreding van 
art. 7ter lid t van de Motor- en Rijwielver
ordening der gemeente Groningen, vastge
steld bij Raadsbesluit van 14 Nov. 1927 laat
stelijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 19 Juli 
1937, doch dat deze overtreding tijdens het 
plegen op n Maart 1942 niet meer strafbaar 
was; dat op 8 Oct. 1941 is afgekondigd de 
Wegenverkeersregeling, welke twee maanden 
nadien in werking is getreden; 

dat het de bedoeling van de Wegenver
keersregeling is om één uniforme regeling 
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van het wegverkeer voor het geheele land te 
geven en dat art. 38 van de Wegenverkeers
regeling zegt, dat de Wegenverkeersregeling 
tezamen met de Motor- en Rijwielwet en de 
krachtens deze wet gegeven voorschriften, 
bij uitsluiting de regeling van het verkeer 
langs den weg behelst; dat dientengevolge 
sedert de in werking treding van de Wegen
verkeersregeling op g Dec. 1941 de in ge
meentelijke verordeningen neergelegde rege
lingen betreffende het verkeer langs den weg 
geen rechtskracht meer hebben; dat boven
dien door art. 44 der Wegenverkeersregeling 
art. 6 van de Motor- en Rijwielwet krach
tens welke de gemeenteraden bevoegd zijn 
regelen te stellen nopens het verkeer op de 
wegen en de rijwielpaden in verband met het 
gebruik van motorrijtuigen en rijwielen 
voorzooveel betreft punten waaromtrent 
door een hoogeren wetgever niet is voorzien 
- buiten werking is gesteld en krachtens 
welk artikel bovenvermelde Motor- en Rij
wielverordening der gemeente Groningen is 
uitgevaardigd; $t art. 7 lid 1 (lees art. 7ter 
lid 1) van de Motor- en Rijwielverordening 
der gemeente Groningen geen andere strek
king heeft dan het belang van het verkeer 
langs den weg en dus met een ander onder
werp - hetwelk slechts zijdelings het ver
keer zou betreffen - heeft dan de Wegen
verkeersregeling; dat uit het bovenoverwo
gene volgt, dat verdachte heeft begaan een 
niet strafbaar feit en deswege van alle rechts
vervolging behoort te worden ontslagen;" 

0. dat art. 7ter lid 1 der voormelde Mo
tor- en Rijwielverordening der gemeente 
Groningen luidt : ,,De bestuurders van rij
wielen zijn verplicht om daar, waar het ver
keer moet halt houden, onder vrijlating van 
de linkerweghelft zich zoover mogelijk rechts 
aan den kant van den rijweg in volgorde van 
aankomst op te stellen, met dien verstande, 
dat het opstellen links naast en het links 
voorbijrijden van een reeds wachtend mo
torrijwiel op meer dan twee wielen of een 
rij- of voertuig, geen motorrijtuig of rijwiel 
zijnde, niet is toegelaten, terwijl art. 1 7 de 
overtreding van een der bepalingen van die 
verordening bedreigt met hechtenis van ten 
hoogste zes dagen of een geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gufden; 

0. dat de middelen van cassatie zakelijk 
aldus zijn toegelicht, dat uit de bewoordingen 
van art. 38 der Wegenverkeersregeling 
geenszins voortvloeit, dat door de inwerking
treding van die regeling de krachtens de Mo
tor- en Rijwielwet tot stand gekomen ge
meentelijke verkeersverordeningen haar 
rechtskracht hebben verloren, maar uit die 
bewoordingen integendeel juist zou kunnen 
blijken, dat het de bedoeling is geweest, die 
voor die inwerkingtreding tot stand gekomen 
verordeningen te handhaven; dat door art. 
44 der Wegenverkeersverordening wel onder 
meer art. 6 van de Motor- en Rijwielwet bui
ten werking is gesteld, zoodat na genoemde 
inwerkingtreding door den gemeentelijken 
wetgever geen verkeersvoorschriften meer 
mogen worden uitgevaardigd, maar dit nog 
geenszins inhoudt dat nu ook de in het ver-

leden rechtsgeldig op grond van genoemd 
wetsartikel tot stand gekomen voorschriften 
automatisch zouden komen te vervallen; dat 
men toch door dit aan te nemen aan art. 44 
der Wegenverkeersregeling terugwerkende 
kracht zou toekennen; 

0. hieromtrent : 
dat de Wegenverkeersregeling zelf bepaalt, 

welke voorschriften betreffende het verkeer 
langs den weg voortaan naast dat besluit nog 
zullen gelden en zullen kunnen gelden, dat 
toch art. 38 inhoudt, dat het besluit, tezamen 
met de Motor- en Rijwielwet en de krach
tens deze wet gegeven voorschriften, bij uit
sluiting behelst de regeling van het v erkeer 
langs den weg; 

dat voorts art. 44 een aantal bepalingen 
van de genoemde wet en van het Motor - en 
Rijwielreglement, welke blijkbaar met de 
voorschriften en/of met de strekking van de 
Wegenverkeersregeling niet vereenigbaar 
worden geacht, buiten werking stelt; dat een 
dergelijk voorschrift t . a. v. de krachtens de 
Motor- en Rijwielwet gegeven voorschriften 
van de Motor- en Rijwielbeschikking en van 
provinciale en gemeentelijke verordeningen 
in de verkeersregeling niet voorkomt, maar 
tot de buiten werking gestelde bepalingen 
behooren de artt. 5, 6 en 7 der genoemde wet, 
waarbij aan de provinciale en gemeentelijke 
wetgevers de bevoegdheid werd verleend be
doelde verordeningen vast te stellen, alsmede 
een aantal artikelen van die wet en van het 
Motor- en Rijwielreglement, waarop t.a.v. 
een deel der bepalingen van de Motor- en 
Rijwielbeschikking de ministeriëele bevoegd
heid tot vaststelling berustte; 

dat de opvatting dat de buitenwerking
stelling van de voormelde artt. 5, 6 en 7 
a lleen ten gevolge zou hebben, dat de pro
vinciale en gemeentelijke wetgevers na de 
inwerking treding der Wegenverkeersrege
ling geen verordeningen als in die artikelen 
genoemd meer mogen vaststellen, maar hun
ne vóór die inwerkingtreding op wettige 
wijze krachtens de Motor- en R ijwielwet tot 
stand gekomen verordeningen als zijnde 
,,krachtens deze wet gegeven voorschriften" 
door voornoemd art. 38 als deelen van de 
thans geldende regeling van het verkeer langs 
den weg zijn aangewezen, niet juist kan zijn, 
aangezien het handhaven van een belangrijk 
deel van die verordeningen, zooals bv. dat 
van de krachtens art. 7 gegeven gemeente
lijke voorschriften betreffende de maximum 
snelheid voor motorrijtuigen, met de bepa
lingen van de Wegenverkeersregeling in lijn
rechten strijd zou zijn; 

dat hetzelfde geldt t .a.v. de Motor- en 
Rijwielbescl;iikking, waarvan een volledige 
handhaving naast de voorschriften van de 
Wegenverkeersregeling, bv. naast de Bijlage 
van dit besluit, onmogelijk zou zijn; 

dat bovendien het stelsel om eenerzijds de 
bepalingen vastgesteld door een wetgevend 
orgaan te handhaven •en anderzijds aan dat 
orgaan de bevoegdheid te ontnemen om 
voortaan dergelijke bepalingen vast te stel
len, dus ook om die gehandhaafde bepalin
gen te wijzigen, met als gevolg, dat die oude 



5 6 JANUARI 1943 

bepalingen tot een versteend en niet meer 
voor verbetering vatbaar gedeelte der wet
geving zouden worden, zoo tegen alle rede
lijkheid zou ingaan dat het alleen als elke 
andere uitlegging der wet met haar woorden 
onvereenigbaar zou zijn, als haar bedoeling 
mag worden aangenomen; 

dat dit laatste hier niet het geval is; 
dat integendeel uit de artt. 38 en 44 der 

Wegenverkeersregeling beschouwd in onder
ling verband en in verband met den verderen 
inhoud van dat besluit veeleer valt af te lei
den, dat de bedoeling van de buitenwerking
stelling van de meergenoemde artt. 5, 6 en 7 
is geweest, dat voortaan geen provinciale of 
gemeentelijke voorschriften aan de regeling 
van het verkeer langs den weg meer deel 
zouden hebben; 

dat de Rechtbank dan ook terecht deze 
uitlegging tot de hare heeft gemaakt en de 
middelen dus niet opgaan; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat de Rechtbank terecht heeft overwo

gen, dat de req. heeft begaan een niet straf
baar feit, maar desondanks het vonnis van 
het Kantongerecht, waarbij dat bewezenver
klaarde feit strafbaar is verklaard, heeft be
vestigd en haat vonnis, voor wat deze beves
tiging betreft, dan ook niet in stand kan 
bli.iven; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor zoo
veel deze bevestiging betreft, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht alsnog voor wat de strafbaarverkla
ring van het bewezen feit betreft; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
[Anders Adv.-Gen. Holsteijn; die t. a. v. 

de gestelde middelen opmerkte: 
,,De voorgestelde middelen acht ik juist; 

ik onderschrijf geheel de overwegingen van 
den Kantonrechter, op grond waarvan deze 
Rechter zich niet heeft vereenigd met ver
dachtes opvatting dat het bewezenverklaarde 
telastegelegde niet strafbaar zou zijn, terwijl 
de door req. gegeven toelichting der midde
len door mij wordt onderschreven met dien 
verstande, dat art. 38 van de Wegenverkeers
regeling de - vóór de inwerkingtreding van 
dit Besluit - krachtens de Motor- en Rij
wielwet gegeven voorschriften handhaaft en 
dat als zoodanig voorschrift moet worden be
schouwd de bepaling van art. 7 ter lid 1 van 
de Motor- en Rijwielverordening der ge
meente Groningen (vastgesteld bij Raads
besluit van x4 Nov. x927, laatstelijk gewij
zigd bij raadsbesluit van 19 Juli 1937)), daar 
in deze bepaling de Raad der gemeente Gro
ningen regelen heeft gesteld, tot het stellen 
waarvan art. 6 der Motor- en Rijwielwet den 
gemeenteraad de bevoegdheid verleende. Dat 
zulke regelen aan te merken zijn als voor
schriften, gegeven krachtens de Motor- en 
Rijwielwet blijkt duidelijk bij beschouwing 
van andere wettelijke bepalingen, zooals de 
artt. 4, 5, 6 in verband met de artt. 8, 10, 15 
van het Voedselvoorzieningsbesluit. Voorts 
merk ik nog op, dat m. i. de bij de inwerking
treding van de Wegenverkeersregeling bui-

tenwerkingstelling van art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet verband houdt met de - op 1 

Sept. 1941 in werking getreden - Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de bijzondere maatregelen op administratief 
gebied (Verordeningenblad 1941, verordening 
no. 152), onder meer bepalende dat de werk
zaamheden van de gemeenteraden blijven 
rusten. 

Mitsdien concludeer ik tot vernietiging 
van het vonnis der Rechtbank ten aanzien 
van de vernietiging van het vonnis van den 
Kantonrechter, de niet-strafbaarverklaring 
en het ontslag van alle rechtsvervolging, en 
tot bevestiging van het vonnis van den Kan
tonrechter bepaaldelijk voorzoover dit bij het 
vonnis der Rechtbank werd vernietigd"). 

(N. J.) 

6 Januari z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

De R. v. B . heeft terecht geoordeeld, 
dat, al is kunst een uiting van cultuur, 
een voordracht van gedichten of van an
der letterkundig werk, hoe hoog het 
kunstgehalte daarvan ook moge zijn, 
daarom nog niet is een voordracht van 
uitsluitend cultureel karakter in den zin 
van art. 5 der onderhavige verordening. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Jeugd-Kunstkring, te Meppel, tegen de 
uitspraak van den R. v. B. voor de Directe 
Belastingen te Zwolle van 30 April 1942, be
treffende van dien Jeugd-Kunstkring gehe
ven vermakelijkheidsbelasting; enz.; 

0. dat volgens art. 1 van de Verordening 
op de heffing van een belasting op vermake
lijkheden der gemeente Meppel in die ge
meente een belasting op vermakelijkheden 
wordt geheven, en voorts in die Verordening 
onder meer is bepaald: 

in art. 2, dat onder "vermakelijkheid" on
der meer worden verstaan tooneel-, opera-, 
bioscoop-, variété-, cabaret- en circusvoor
stellingen, zang- en muziekuitvoeringen, 
voordrachten en spreekkoren; 

en in art. 5 aanhef en onder b, dat de be
lasting niet wordt geheven van voordrachten, 
welke een uitsluitend godsdienstig, weten
schappelijk, paedagogisch, sociaal of ander 
cultureel of politiek karakter dragen, en van 
vermakelijkheden, voor zoover die als toe
lichting of als bijbehoorende opluistering van 
die voordrnchten zijn te beschouwen; 

0 . dat belanghebbende op 22 Februari, 8 
Maart en 4 April 1g41 telkens te Meppel een 
kunstavond heeft gegeven, waarbij voor het 
publiek zijn opgetreden: op 22 Februari en 
4 Aoril resp. de kunstenaressen Nel 0osthout 
en Charlotte Köhler en op 8 Maart de pianist 
Cor de Groot; dat ter zake daarvan aan be
langhebbende een aanslag in voormelde be
lasting is opgelegd en belanghebben.de tegen 
de beschikking van den Burgemeester der 
gemeente Meppel, waarbij de aanslag na re
clame is gehandhaafd, is opgekomen bij den 
R. v . B.; 
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dat de R. v. B. heeft overwogen: 
"dat belanghebbende van meening is, dat 

ten onrechte belasting is geheven, omdat het
geen op bedoelde avonden is geboden, voor
drachten waren als bedoeid in art. 5 sub b 
der verordening; 

"dat naar de meening van belanghebbende 
in art. s sub b de nadruk valt op de omschrij
ving van het karakter van de voordracht, 
wordende toch de belasting niet geheven van 
voordrachten, welke een uitsluitend gods
dienstig, wetenschappelijk, paedagogisch of 
ander cultureel of politiek karakter dragen; 

"dat belanghebbende, zich beroepende op 
de algemeene opvatting dat de kunst tot de 
cultuur moet worden gerekend, van oordeel 
is dat op de gegeven avonden voordrachten 
gehouden zijn die een uitsluitend cultureel 
karakter dragen; 

"dat ten aanzien van den kunstavond op 
8 Maart 1941 de opvatting van de gemeente 
is, dat door Cor de Groot pianospel is gegeven 
met een mondelinge toelichting, terwijl de 
voorstelling van belanghebbende is, dat Cor 
de Groot een mondelinge uiteenzetting over 
muziek heeft gehouden en deze voordracht 
heeft toegelicht en opgeluisterd door het spe
len van pianowerken, zoodat, ingeval die mu
ziek als een vermakelijkheid zou zijn op te 
vatten, deze dan zou zijn gegeven als toelich
ting van een voordracht over muziek, met 
het gevolg, dat krachtens art. 5, sub b slot, 
geen belasting geheven behoort te worden; 

,,dat op 22 Februari 1941 door Nel Oost
hout werd voorgedragen "Don Quichotte ver
bannen" van A. W. Loenatsjarskim, terwijl 
op 4 April 1941 door Charlotte Köhler Ne
derlandsche poëzie werd voorgedragen; 

"dat de Raad, gehoord de toelichting van 
partijen, van oordeel is, dat . hetgeen op bo
venbedoelde kunstavonden werd geboden, 
gelet op de zeer ruime omschrijving van het
geen krachtens de verordening onder verma
kelijkheid is te verstaan en gelet op de be
perkte interpretatie, welke aan de uitzonde
ringsbepaling van art. 5 sub b moet worden 
gegeven, geen vrijstelling van vermakelijk
heidsbelasting wettigt, wordende ten aanzien 
van den kunstavond op 8 Maart 1941 nog 
opgemerkt, dat de Raad niet de overtuiging 
heeft gekregen, dat het pianospel zoozeer bij
zaak was, dat het slechts als toelichting of 
bijbehoorende opluistering van een voor
dracht over muziek was te beschouwen;" 

waarna de beschikking van den Burge
meester is gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t. van art. 16 der Wet van 19 Dec. 

1914 S. 564, art. 2 77 aanhef en onder 1 der 
Gemeentewet, en de artt. 2 en 5 der voor
melde Verordening, ter toelichting waarvan 
wordt aangevoerd: dat de uitspraak onvol
doende met redenen is omkleed, aangezien de 
R. v. B., afgezien van de overweging omtrent 
den avond van Cor de Groot, slechts een in
terpretatieregel heeft gegeven, zonder te doen 
blijken, waarom het door belanghebbende 
gedaan beroep op het paedagogisch en cultu
reel karakter van het op de drie avonden ge
bodene naar 's Raads oordeel ongegrond was, 

terwijl de Raad onvermeld heeft gelaten, op 
grond van welke feiten hij aannam, dat het 
pianospel van Cor de Groot niet was een toe
lichting of opluistering van diens mondelinge 
voordracht over-muziek; dat de drie avonden 
waren georganiseerd om te voorzien in de 
door een groep jongeren gevoelde behoefte 
om iets meer van kunst te hooren dan op 
middelbare scholen mogelijk is; dat die avon
den dus een paedagogische strekking hadden ; 
dat het gebodene naar zijn inhoud zuivere 
kunst was; dat kunst een der belangrijkste 
uitingen is van cultuur en dus zoowel de 
voordrachten van Nel Oosthout en Charlotte 
Köhler als de voordracht met muzikale il
lustratie van Cor de Groot naar hun inhoud 
een zuiver cultureel karakter droegen; 

0. hieromtrent: 
dat het t en gehoore brengen van muziek 

niet is een voordracht in den zin der Veror
dening en dus belanghebbende, voor wat be
treft den op 8 Maart gegeven kunstavond, al
leen dan met vrucht op de uitzonderingsbe
paling van art. s aanhef en onder b een be
roep zou kunnen doen, indien ware aange
toond, dat het pianospel van Cor de Groot 
als een toelichting tot of een bijbehoorende 
opluistering van de door dezen gegeven mon
delinge uiteenzetting over muziek was te be
schouwen; 

dat de R. v. B . dit laatste niet aange
toond achtende, niet tot een nadere reden
geving van dit zijn oordeel gehouden was; 

dat 's Raads overwegingen, voor zoover zij 
op de kunstavonden van 22 Februari en 4 
April betrekking hebben, kennelijk aldus 
moeten worden verstaan, dat naar het oor
deel van den Raad de bepaling van art. s 
aanhef en onder b der Verordening in een 
meer beperkte beteekenis dan door belang
hebbende verdedigd moet worden opgevat en 
dat meer in het bijzonder, al is kunst een 
uiting van cultuur, een voordracht van ge
dichten of van ander letterkundig werk, hoe 
hoog het kunstgehalte daarvan ook moge zijn, 
daarom nog niet is een voordracht van uit-

. sluitend cultureel karakter in den zin van die 
bepaling; 

dat de Raad terecht aldus heeftgeoordeeld; 
dat immers in art. 5 onder b eenige voor

drachten van uitsluitend cultureel karakter 
uitdrukkelijk worden genoemd, en wel die, 
welke een uitsluitend godsdienstig, w'!'ten
schappelijk, paedagogisch of sociaal karakter 
dragen; dat al deze uitdrukkelijk genoemde 
voordrachten een trek met elkander gemeen 
hebben, en wel dezen, dat zij strekken t ot 
leering of tot stichting, en niet tot vermaak 
of verstrooiing; dat hetzelfde niet kan wor
den gezegd van voorürachten van werken van 
zuivere letterkunde, al mogen deze kunst
waarde, en zelfs hooge kunstwaarde bezit
ten; dat het daarom aannemelijk is, dat voor
drachten van werken, welke uitsluitend let
terkundige waarde hebben, onder de in art. 
5 onder b vermelde "voordrachten, welke een 
ander (uitsluitend) cultureel karakter dra
gen", niet zijn begrepen; dat het bovendien, 
ware het anders, niet wel begrijpelijk zou 
zijn, niet alleen waarom de gemeentelijke 
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wetgever zou hebben nagelaten de voordrach
ten met uitsluitend kunstzinnig karakter af
zonderlijk te vermelden, maar ook, en in het 
bijzonder, waarom hij niet ook de uitvoerin
gen van muzikale en andere kunst:werken van 
belasting heeft vrijgesteld; dat het voorts 
bezwaarlijk zou zijn te verklaren, waarom die 
wetgever wel zou hebben gewild, dat voor 
een tooneelvertooning, dus voor de opvoering 
van een tooneelstuk, ook indien· het een 
kunstwerk betreft, belasting verschuldigd zou 
zijn, doch niet voor een "voordracht" van 
hetzelfde stuk, dit is voor de mondelinge 
weergave van den tekst zonder enscèneering; 

dat eindelijk hetgeen in de toelichting tot 
het middel omtrent de opvoedkundige strek
king der bedoelde avonden wordt gesteld, fei
telijken grondslag mist en reeds om die reden 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

6 Januari z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

De omstandigheid, dat de Rechtb. het 
renteverlies op het in den ruwen grond 
geinvesteerde kapitaal grooter oordeelde 
dan door de deskundigen was aangeno
men, behoefde geenszins mede te bren
gen, dat de Rechtb. niet ongewijzigd kon 
overnemen de door de deskundigen ge
dane schatting van de kosten van weg
verharding, plantsoenaanleg en wegbe
planting, met inbegrip van het daarop 
te lijden renteverlies (productiekosten). 
[Anders Adv.-Gen. Holsteijn]. 

De grieven omtrent de berekening van 
de contante waarde van den grond kun
nen niet •tot cassatie leiden. Zie nader 
het arrest. (Red.). 

Onjuist is de opvatting der Rechtb., 
dat den onteigende tengevolge van de 
onteigening niet alleen vermogensschade 
opkomt ten bedrage van de verkoop
waarde, doch mede ten bedrage van de 
op den verkoop vallende kosten. 

Mr. Jan Christiaan Alphonse Marie van de 
Mortel, qq. eischer tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Breda van 20 October x942, 
adv. Jhr. Mr. J. H. de Brauw, 

tegen: 
x0

• Johannes Martinus van Lieshout Hzn., 
landbouwer, wonende te Tilburg, verweerder 
in cassatie, adv. Mr. P. J. de Kanter, 2°. 
Henricus Johannes Adrianus van Lieshout, 
landbouwer, wonende te Tilburg, mede- ver
weerder in cassatie, adv. Mr. A . . E . J. Ny
singh, niet gepleit. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten behoeve 

van de gemeente Tilburg is uitgesproken de 
onteigening in het belang der volkshuisves
ting van gedeelten, te zamen groot 53 .64 A., 
van aan den eersten verweerder toebehooren
de perceelen grond, gelegen in gen. gemeente; 

dat blijkens het vonnis, waarin als inge
lascht wordt beschouwd hetgeen voorkomt in 

het rapport van de terzake benoemde deskun
digen, de Rechtbank als schadeloosstelling 
heeft toegekend aan den eersten verweerder 
een bedrag van f u532.60 en aan den tweeden 
verweerder, als interveniënt-huurder, een be
drag van f 429.I2, beide bedragen met rente 
als nader is omschreven; 

dat de Rechtbank daarbij heeft beslist, dat 
de deskundigen het onteigende goed terecht 
als toekomstig bouwterrein hebben gewaar
deerd, en verder, voor zooveel de aan den 
eersten verweerder toegekende schadeloos
stelling betreft en in cassatie van belang is, 
heeft overwogen: 

"dat de eischer voorts er bezwaar tegen 
heeft gemaakt, dat de deskundigen aanne
men, dat ondanks de huidige omstandigheden, 
de duur der exploitatie van het onteigende als 
bouwterrein zestien jaren zal bedragen en 
hiervoor een termijn van, zooals uit zijne toe
lichting nader gebleken is, gemiddeld vijftien 
jaren noodig acht; 

dat de R echtbank, lettende in het bijzonder 
op hetgeen de eischer heeft medegedeeld om
trent den voortgang der bebouwing van het 
villapark onder overlegging der daarop be
trekking hebbende kaart en op hetgeen haar 
daaromtrent trouwens ook uit eigen aan
schouwing en wetenschap bekend is, al het
welk geenszins wordt ontzenuwd door het 
door gedaagde daartegen aangevoerde, inder -
daad de berekening van de deskundigen om
trent den duur der exploitatie, onjuist acht 
en, gezien hetgeen in twintig jaren in het 
villapark metterdaad op bouwgebied tot 
stand is gebracht, dezen termijn meent te 
moeten stellen op nog evenzoovele jaren, het
geen ten gevolge heeft, dat de periode, waar
over het door de deskundigen bedoelde rente
verlies moet worden berekend, moet worden 
gesteld op tien jaren in plaats van de daar
voor door deskundigen aangenomen vijf jaren; 

dat de Rechtbank in het bijzonder den 
eischer niet kan volgen in zijn betoog, dat 
deze periode nog hooger zoude moeten wor
den gesteld, nu blijkens de door de deskun
digen ter terechtzitting verstrekte cijfers de 
daarvoor door den eischer tehulp geroepen 
stelling, dat aan middenstandswoningen, 
waarvoor dit deel van het uitbreidingsplan 
is bestemd, de minste behoefte bestaat, niet 
opgaat; 

dat de Rechtbank zich geheel vereenigt met 
het oordeel der deskundigen, dat zij ook hier 
dus met de gronden, waarop het berust, over
neemt en tot de hare maakt, dat tot de kos
ten, om den grond voor bebouwing gereed te 
maken, die van doorbraken niet mogen wor
den gerekend, zoodat zij hetgeen de eischer 
daartegen heeft aangevoerd als onjuist ver
werpt; 

dat de deskundigen deze productiekosten 
stellen op f 3.44 per m2 en uit hunne nadere 
toelichting volgt, dat in dit bedrag niet alleen 
de kosten voor wegverharding, doch ook die 
voor plantsoenaanleg en wegbeplanting zijn 
begrepen en wel naar den maatstaf van f 0.40 
per m2 plantsoen; 

dat de Rechtbank, die in de omstandigheid, 
dat zij enkele jaren geleden in eene andere 
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onteigeningsprocedure deze zelfde kosten te 
Tilburg op een hooger bedrag heeft gesteld, 
geen redenen \rindt, om thans van de waar
deering dezer kosten door deskundigen af te 
wijken, deze berekening hier overneemt; 

dat de eischer voorts de overdrachtskosten 
nog met makelaarskosten vermeerderd wil 
zien, doch zulks ten onrechte, nu hij naar 
aanleiding van het door gedaagde bij de mon
delinge toelichting daartegen aangevoerde, 
dat naar gegadigden niet behoeft te worden 
gezocht en deze zich zelf aanmelden, wan
neer de grond voor exploitatie in aanmerking 
komt, niets heeft aangevoerd; 

" dat ook de stelling van den eischer, dat 
er geen grond bestaat deze overdrachtskosten 
naast de werkelijke waarde van het onteigen
de als vermogensschade aan gedaagde toe te 
kennen, niet kan slagen, omdat, al mogen die 
kosten inderdaad niet onder de verkoopwaar
de worden begrepen, waar gedaagde, zooals 
de deskundigen op juiste gronden hebben uit
eengezet, door vergoeding van die verkoop
waarde alleen niet volledig wordt schadeloos 
gesteld, zij terecht d eze vergoeding van ver
dere vermogensschade aan gedaagde nood
zakelijk hebben geacht; 

"dat de gedaagde zijnerzijds bezwaren heeft 
aangevoerd tegen de door de deskundigen 
intuïtief gevonden bouwterreinwaarde van 
f 5.50 per M 2 en meent, dat deze tusschen 
f 6.50 en f 5.50 per M 2 behoort te liggen, ge
zien de voor aan de Ringbaan en parallel
straten bedongen prijzen; 

"dat de deskundigen wederom op goede 
gronden hebben betoogd, dat deze waarde, 
zooals daarom ook de Rechtbank aanneemt, 
juist niet door vergelijking van prijzen, maar 
alleen op grond van bedrijfsinzicht intuïtief 
kan worden gewaardeerd en dat, al zoude 
deze grond f 6.50 per M 2 kunnen opbrengen. 
dit eene slechte exploitatieleiding zou moe
ten worden geacht te zijn, omdat het opti
mum hier alleen wordt bereikt door een vlotte 
en snelle verkoop tegen lage prijzen; 

"dat daarom ook h ier de Rechtbank het 
oordeel der deskundigen omtrent deze waarde 
met de gronden, waarop het b erust, over
neemt en tot de hare maakt; 

"dat de waarde van 100 M 2 ruwe grond 
ten tijde van de realisatie van het bouwter
rein blijkens de berekening der deskundigen, 
die door de Rechtbank dus wordt gevolgd, 
bedraagt f 272.66½, hetgeen, rekening hou
dend met een gemiddeld jaarlijksch rente
verlies van tien jaren, geeft eene contante 
waarde van f 215.49 off 2.15 per M 2; 

.,dat dus de opbrengst van de exploitatie
rekening per 1 Januari 1939 voor den te ont
eigenen grond ter grootte van 5364 M2 be
draagt f n,532.60; 

.,dat de overdrachtskosten hiervoor bedra
gen 6 % plus f 15 is f 706.95, zoodat de ver
koopwaarde f 10,825.65 bedraagt welke ook 
de tegenwoordige verkoopwaarde is; 

"dat dus aan gedaagde in totaal toekomt 
eene schadeloosstelling, samengesteld uit de 
factoren der werkelijke waarde van het ont
eigende ten bedrage van f 10,825.65 en van 
verdere vermogensschade ten bedrage van 

f 706.95 vermeerderd met de wettelijke inte
ressen te rekenen van den dag van dit von
nis, bedragende dit totaal in hoofdsom alzoo 
f II,532.60;" 

0. dat als middelen van cassatie zijn voor
gesteld: 

r. S . of v.t. der artt. 158 en 168 der 
Grondwet, 20 der wet van 18 April 1827, 
S . 20, 2, 37, 40, 77, 88, 92, 92a der Ont
eigeningswet, 48 en 59 Rv., 

doordat de R echtbank de berekening van 
de deskundigen omtrent den duur der exploi
tatie onjuist achtend en den termijn daarvoor 
stellend op het dubbele van den door deskun
digen daarvoor aangenomene, en daaruit de 
conclusie trekkend, dat de periode, waarover 
het door de deskundigen bedoelde rentever
lies moet worden berekend, moet worden ge
steld op tien jaren in plaats van de daarvoor 
door deskundigen aangenomen vij f jaren, 

A . met overneming van de berekening van 
deskundigen ten aanzien van de zgn. produc
tiekosten deze productiekosten heeft gesteld 
op f 3.44 per M 2 en - eveneens de bereke
ning der deskundigen volgend - in verband 
mede daarmede de waarde van 100 M 2 ruwe 
grond ten tijde van de realisatie van het 
bouwterrein heeft berekend op f 272.66½, 

B. heeft overwogen, dat het sub A bedoel
de bedrag ad f 272.66½, rekening houdende 
met - wat de Rechtbank noemt - een ge
middeld jaarlijksch renteverlies van 10 jaren, 
geeft eene contante waarde van f 215.49 of 
f 2.15 per M2, 

op grond van welke beide berekeningen de 
Rechtbank de opbrengst van de exploitatie
rekening per 1 Januari 1939 voor den te ont
eigenen grond heeft berekend op f n,532 .60; 

een en ander t en onrechte efi in strijd met 
de aangehaalde artikelen, 

ad A. omdat door deskundigen in het be
drag der productiekosten, dat zij op f 3.44 per 
M 2 berekenden, welke berekening de R echt
bank overnam, begrepen was het in de ex
ploitatie te lijden renteverlies, en, nu de 
Rechtbank de periode waarover het door des
kundigen bedoelde renteverlies moet worden 
berekend van vijf op tien jaren bracht, het 
in het bedrag der productiekosten begrepen 
renteverlies en daarmede het bedrag dier pro
ductiekosten op een hooger bedrag had moe
ten zijn gesteld met de gevolgen van dien 
voor de verdere berekening der schadeloos
stelling, en de Rechtbank op dit punt de be
rekening van deskundigen niet had mogen 
overnemen; 

ad B 1. omdat de Rechtbank, die - zij het 
t en aanzien van den duur van het renteverlies 
ten onrechte - op het sub A bedoelde punt 
de berekening volgde van deskundigen die 
van een rentevoet van 4 % uit zijn gegaan, 
nu zij den termijn van den duur der exploi
tatie op het dubbele stelde van den door des
kundigen aangenomen termijn en de periode 
waarover het door deskundigen bedoelde 
renteverlies moet worden berekend op tien in 
plaats van op vijf jaren stelde, en dan ook 
terecht rekening houdend met een gemiddeld 
jaarlijksch renteverlies van tien jaren (in 
plaats van vijf jaren gelijk deskundigen de-



9 6 JANUARI 1943 

den) de contante waarde wilde berekenen van 
100 M 2 ruwe grond ten tijde van de realisatie 
van het bouwterrein, 

bij die berekening ten onrechte heeft ver
menigvuldigd met een onjuisten factor 
(0.79031) terwijl zij had moeten vermenig
vuldigen met den veel !ageren bij de termijn 
van tien jaren en een rentevoet van 4 % be
hoorenden factor (0.67556417); 

2. en omdat, indien zou worden aangeno
men, dat de Rechtbank heeft bedoeld van 
een anderen rentevoet dan van 4 % uit te 
gaan, de Rechtbank nu zij als sub 1 hiervoor 
vermeld de berekening van deskundigen volg_ 
de ook hier een rentevoet van 4 % had moe
ten aannemen; 

terwijl, indien zou worden aangenomen, dat 
de Rechtbank ten aanzien van den rentevoet 
deskundigen niet wilde volgen, het vonnis ten 
aanzien van de berekening van de productie
kosten aan innerlijke tegenstrijdigheid lijdt 
en niet naar den eisch der wet met redenen 
omkleed is. 

II. S. of v. t. der artt. 158 Grondwet, 
2, 37, 40, 41, 77, 88, 92, 92a Onteig.wet, 48 
Rv., 

doordat de Rechtbank, hoewel feitelijk 
vaststaat, dat verweerder het onteigende 
heeft verpacht, de stelling van eischer, dat 
er geen grond bestaat de overdrachtskosten 
naast de werkelijke waarde van het onteigen
de als vermogensschade aan verweerder toe 
te kennen, heeft verworpen en aan verweer
der boven de verkoopwaarde aan over
drachtskosten een bedrag ad f 706.95 heeft 
toegekend, 

zulks op grond, dat, al mogen die kosten 
inderdaad niet onder de verkoopwaarde wor
den begrepen, deskundigen terecht deze ver
goeding van verdere vermogensschade aan 
verweerder noodzakelijk hebben geacht -
omdat verweerder, zooals de deskundigen -
volgens het vonnis - op juiste gronden heö
ben uiteengezet, door vergoeding van die 
verkoopwaarde alleen niet volledig wordt 
schadeloosgesteld, terwijl de deskundigen 
oordeelden, dat het te onteigenen goed ook 
voor een verkooper als vermogensobject 
waard is de som van de werkelijke waarde en 
het bedrag der overdrachtskosten, dat de eige_ 
naar die twee bedragen in het te onteigenen 
goed belegd heeft, en dat voor een verkooper 
het te onteigenen goed, omdat hij reeds eige
naar is, een vermogenswaarde heeft van het 
bedrag der werkelijke waarde plus het be
drag der overdrachtskosten, 

een en ander ten onrechte en in strijd met 
de aangehaalde artikelen, 

omdat naast de vergoeding wegens de wer
kelijke waarde in art. 40 der Onteigeningswet 
bedoeld en wegens de waardevermindering 
van het overblijvende de wet geene vermo
gensschade kent, die voor vergoeding in aan
merking komt, het bedrag der overdrachts
kosten niet deel uitmaakt van de waarde van 
het onteigende, die aan de onteigende partij 
wordt ontnomen, en voor vergoeding wegens 
overdrachtskosten slechts plaats is voor zoo
ver de onteigende aanspraak kan maken op 
vergoeding van wederbeleggingskosten of van 

bedrijfsschade, hoedanige vergoeding aan 
verweerder niet toekomt en ook niet door de 
Rechtbank is toegekend, en in ieder geval 
aan dezen onteigende naast het bedrag der 
werkelijke waarde geene vergoeding toekomt 
tot het bedrag der overdrachtskosten en deze 
onteigende door toekenning van de werke
lijke waarde volledig is schadeloosgesteld en 
daarnaast geene voor vergoeding in aanmer
king komende vermogensschade lijdt. 

0. aangaande onderdeel A van het eerste 
middel, dat de deskundigen bij de door hen 
opgestelde bouwterreinexploitatierekening 
met tweeërlei renteverlies hebben rekening 
gehouden, vooreerst het renteverlies te lijden 
op de kosten om den grond voor bebouwing 
gereed te maken, met name de kosten voor 
wegverharding, plantsoenaanleg en wegbe
planting, en in de tweede plaats het rente
verlies te lijden op het in den grond geïn
vesteerde kapitaal; 

dat het rapport van deskundigen omtrent 
het eerste renteverlies inhoudt, dat de ge
noemde kosten, inbegrepen het in de exploi
tatie te lijden renteverlies, worden geschat 
op f 3.44 per M2 aan te leggen weg, zonder 
dat daarbij is vermeld op welke wijze, in het 
bijzonder over welk tijdsverloop en naar wel
ken rentevoet, dat renteverlies is berekend; 

dat op een latere plaats in hun rapport de 
deskundigen bespreken de bouwterreinwaar
de van den grond, waarbij zij opmerken dat 
er een onverbrekelijk verband is tusschen de 
waarde der bouwterreinen en den exploitatie
duur, en tot het besluit komen, dat de waarde 
van het gereede bouwterrein ter plaatse is te 
stellen op f 5.50 per M 2 ; dat zij onmiddellijk 
daaropvolgende onder het opschrift "exploi
tatieduur" te kennen geven, dat naar hun 
oordeel moet worden gerekend met een ge
middeld jaarlijksch renteverlies van vijf jaar; 

dat de Rechtbank in de tweede harer bo
venvermelde overwegingen de berekening 
van de deskundigen omtrent den duur der 
exploitatie onjuist acht en tot de beslissing 
komt, dat de periode, waarover het door de 
deskundigen bedoelde renteverlies moet wor
den berekend, moet worden gesteld op tien 
jaren in plaats van de daarvoor door deskun
digen aangenomen vijf jaren; 

dat het de vraag is, of de Rechtbank, gewa
gende van "het door de deskundigen bedoelde 
renteverlies", het oog heeft uitsluitend op het 
renteverlies te lijden op het in den ruwen 
grond geïnvesteerde kapitaal of mede op het 
renteverlies te lijden op het kapitaal, dat 
aangewend moet worden ter bestrijding van 
de kosten om dien grond voor bebouwing ge
reed te maken ; 

dat dit laatste, gelet op hetgeen hierboven 
omtrent den inhoud van het deskundigen
rapport is vermeld, niet aannemelijk schijnt, 
waarbij het opmerking verdient, dat op het 
kapitaal besteed voor de verkrijging van den 
ruwen grond een gemiddeld renteverlies zal 
worden geleden verband houdende met den 
geheelen duur van de exploitatie, hetgeen in 
het algemeen niet het geval zal zijn ten aan
zien van de kosten van wegaanleg, welke 
eerst zullen worden gemaakt in den loop van 
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de exploitatie naar gelang de stand der ex
ploitatie dit vordert; 

dat dan ook de omstandigheid, dat de 
Rechtbank het renteverlies op het in den 
ruwen grond geïnvesteerde kapitaal grooter 
oordeelde dan door de deskundigen was aan
genomen, geenszins behoefde mede te bren
gen, dat de Rechtbank niet ongewijzigd kon 
overnemen de door de deskundigen gedane 
schatting van de kosten van wegverharding, 
plantsoenaanleg en wegbeplanting, met inbe
grip van het daarop te lijden renteverlies 
(productiekosten); 

dat derhalve onderdeel A van het eerste 
middel niet kan slagen; 

0. dat onderdeel B van het eerste middel 
zich richt tegen de vaststelling der Recht
bank, dat IOO M 2 ruwe grond, waarvan de 
waarde t en tijde van de realisatie van het 
bouwterrein zal bedragen f 272.66½, reke
ning houdende met een gemiddeld jaarlijksch 
renteverlies van tien jaren, een contante 
waarde heeft van f 2I5.49 of f 2.I5 per M 2 ; 

dat in de eerste grief wordt gesteld, dat de 
Rechtbank bij de berekening van die con
tante waarde ten onrechte heeft vermenig
vuldigd met den onjuisten factor o.7903I, ter
wijl zij had moeten vermenigvuldigen met 
den bij den termijn van tien jaren en een 
rentevoet van 4 % behoorende factor 
0.675564I7; 

dat echter uit het bestreden vonnis niet 
valt op te maken of de Rechtbank bij de 
vaststelling van de contante waarde van den 
grond is uitgegaan van een rentevoet van 4 % 
en of de Rechtbank bij die vaststelling geen 
andere omstandigheden dan een bepaalden 
rentevoet en een gemiddeld jaarlijksch rente
verlies van tien jaren in aanmerking heeft 
genomen; 

dat derhalve de eerste grief van onderdeel 
B, als missende feitelijken grondslag, niet tot 
cassatie kan leiden; 

dat evenmin de tweede grief van dat onder
deel juist is, aangezien niet is in te zien, waar
om de Rechtbank gehouden zou zijn bij de 
berekening van het renteverlies op de pro
ductiekosten eenzelfden rentevoet toe te pas
sen als bij de berekening van het renteverlies 
op het in den ruwen grond aangewende ka
pitaal en waarom derhalve de Rechtbank niet 
vrij zou zijn bij de berekening van laatstge
noemd renteverlies a f te wijken van den door 
de deskundigen aangenomen rentevoet; 

dat derhalve onderdeel B van het eerste 
middel in zijn geheel is ongegrond; 

0. omtrent het tweede middel van cassatie, 
dat de Rechtbank met de deskundigen heeft 
aangenomen, dat de eerste verweerder door 
vergoeding van de verkoopwaarde van den 
onteigenden grond niet volledig wordt scha
deloos gesteld en dat hij nog aanspraak heeft 
op vergoeding van verdere vermogensschade 
ten bedrage van de kosten, welke aan over
dracht van den grond zijn verbonden; 

dat de deskundigen, wier motieven de 
Rechtbank heeft overgenomen, daarvoor aan
voeren, dat de beteekenis van het te ont
eigenen goed als vermogensobject voor den 
kooper niet alleen is het bedrag, dat de ont-

eigende als waarde ontvangt doch ook het 
bedrag der overdrachtskosten, die hij mede 
offert om het goed te erlangen; dat ook voor 
een verkooper het te onteigenen goed die 
twee bedragen te zamen waard is en dat de 
eigenaar dan ook die beide bedragen in het 
onroerend goed heeft belegd; 

dat echter die motieven niet kunnen aan
nemelijk maken, dat gronden, welke aan 
hunne hoedanigheid van toekomstig bouw
terrein hunne hoogste waarde ontleenen, voor 
een eigenaar welke niet zelf bouwterrein
exploitant is, een grootere vermogenswaarde 
hebben dan ten beloope van den prijs, welke 
bij verkoop aan een bouwexploitant is te be
dingen; 

dat dan ook onjuist is de opvatting der 
Rechtbank, dat den eersten verweerder ten
gevolge van de onteigening niet alleen ver
mogensschade opkomt ten bedrage van de 
verkoopwaarde, doch mede ten bedrage van 
de op den verkoop vallende kosten; 

dat mitsdien het tweede middel van cas
satie is gegrond en het bestreden vonnis niet 
in stand kan blijven; 

0. dat de Hooge Raad ten principale recht 
kan doen en de schadeloosstelling, aan den 
eersten verweerder toe te kennen, behoort te 
bepalen op f u532 .60 + f 706.95 
f rn825.65; 

dat de onteigenende partij als schadeloos
stelling had aangeboden f 5364 en in verband 
daarmede de door de R echtbank uitgespro
ken veroordeeling in de kosten in stand kan 
blijven; 

dat, nu in het geding in cassatie de eischer 
en de eerste v~rweerder over en weer op 
eenige punten in het ongelijk zijn gesteld en 
de tweede verweerder zich geheel aan het 
oordeel van den Hoogen Raad heeft gerefe
reerd, er termen zijn de kosten van dit geding 
te compenseeren, in voege als hierna zal wor
den bepaald; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zoover daarbij de schadeloosstelling 
ten behoeve van den eersten verweerder is 
bepaald op f u532.60; 

Stelt het bedrag dier schadeloosstelling 
vast op f Io825.65, onverminderd de wette
lijke interessen; 

Compenseert de kosten, op het geding in 
cassatie gevallen tusschen den eischer en den 
eersten verweerder in dier voege, dat ieder 
dier partijen haar eigen kosten zal dragen, 
met veroordeeling van den eersten verweer
der in de aan de zijde van den tweeden ver
weerder gevallen kosten. (Salaris f 25, Red.), 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

P ost alia: 
Naar mijne meening is het eerste middel, 

wat onderdeel A. betreft, gegrond in zoo
v erre, dat de Rechtbank, blijkens het vonnis 
en het rapport der deskundigen voorzoover 
dit in het vonnis is overgenomen, den duur 
der exploitatie van de onteigend wordende 
stukken grond als bouwterrein, kennelijk 
langer heeft gesteld dan de deskundigen en 
dan ook de productiekosten, d.w.z. de kosten 
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om den ruwen grond voor bebouwing gereed 
te maken, niet op f 3.44 per m2, zijnde het 
door de deskundigen geschatte bedrag dezer 
kosten inbegrepen het in de exploitatie te 
lijden renteverlies, doch op een hooger be
drag had moeten vaststellen. Dit brengt 
mede, dat de Rechtbank voorts ten onrechte, 
immers te hoog, de waarde van 100 m2 ruwen 
grond ten tijde van de realisatie van het 
bouwterrein op f 272.665, de contante waarde 
hiervan op f 215.49 (off 2.15 per m 2) , de op
brengst van de exploitatierekening van den 
onteigend wordenden grond op f u,532.60, de 
verkoopwaarde van dezen grond op f 10,825.65 
en de aan den onteigende in totaal toekomen
de schadeloosstelling in hoofdsom op 
f u,532.60 heeft vastgesteld. 

Wat onderdeel B. aangaat mist m.i. het 
middel feitelijken grondslag, daar uit het 
vonnis en het rapport der deskundigen, voor
zoover dit door de Rechtbank is overgeno
men, niet blijkt, dat de Rechtbank van een 
rentevoet van 4 % is uitgegaan, en - nu de 
Rechtbank uitdrukkelijk niet overgenomen 
heeft de vaststelling der deskundigen van de 
"contante" waarde van 100 m2 ruwen grond 
ten tijde van de realisatie van het bouwter
r-ein - evenmin dat de deskundigen van dien 
rentevoet zijn uitgegaan. 

Het tweede middel acht ik gegrond; het 
vindt steun in het door Uwen R aad nog niet 
lang geleden, n.l. op 18 Februari 1942, ge
wezen arrest, N . J. 1942 no. 353. Naar mij 
voorkomt kan een bedrag der overdrachts
kosten niet als vermogenswaarde worden aan
gemerkt; al zou gezegd kunnen worden, dat 
de kooper het bedrag van de werkelijke waar
de (de verkoopwaarde, n.l. hetgeen bij ver
koop zou kunnen worden verkregen) en het 
bedrag van de overdrachtkosten in het ont
,eigend wordende goed heeft belegd, brengt 
dit nog niet mede dat voor een verkooper het 
onteigend wordende goed, omdat hij reels 
eigenaar is, een vermogenswaarde heeft van 
die beide bedragen tezamen. Mij is niet ge
b leken dat in casu een deugdelijke grond 
voor het toekennen van een bedrag aan 
overdrachtskosten ter vergoeding van "ver
dere vermogensschade" of van andere schade 
zoude bestaan. 

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, tot terugwijzing der 
zaak naar de Rechtbank en tot veroordeeling 
van den verweerder sub 1 in de kosten der 
cassatieprocedure. 

(N. J.) 

8 Januari z943. BESLUI T van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 36.) 

D e bij de bebouwingsverordening aan 
B. en W. gegeven bevoegdheid tot af
wijking dient in dier voege te worden 
beperkt, dat daarvan slechts mag wor
den gebruik gemaakt hetzij wanneer bij 
de definitieve uitmeting blijkt, dat 
eenige afwijking of overschrijding nood
zakelijk is, hetzij wanneer ter uitvoering 

van een door de gemeente of een door of 
met medewerking van belanghebbenden 
ontworpen bouwplan een zoodanige af
wijking of overschrijding in het belang 
van een juiste of behoorlijke bebouwing 
blijkt te zijn. 

In de bebouwingsverordening kan niet 
worden gemist een bepaling, krachtens 
welke vernieuwing, verandering en uit
breiding van bestaande gebouwen, gele
gen in het gebied, waarop het plan be
trekking heeft, ook wanneer deze gebou
wen niet voldoen aan de in het plan c.a. 
gestelde voorschriften, zal zijn toegela
ten, voorzoover het doelmatig gebruik 
van die gebouwen en het daarbij behoo
rend terrein zulks eischt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment v :in Binnenlandsche Zaken , 

Gezien het beroep, ingesteld door het ge
meentebestuur van 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Ged . Staten der provincie Zuid
Holland van 16/21 April 1941, B. N°. 1376/ 21 
(2• afdeeling) G.S. N°. 392, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het bij besluit van den 
raad dier gemeente dd. 1 April 1940 vastge
stelde uithreidingsplan "plan Reigersber
gen"; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
9 December 1942, N°. 229); 

0. dat d e raad der gemeente 's-Gra ven
hage bij besluit van 1 April 1940 heeft vast 
gesteld een plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding voor gronden, gelegen ten 
zuidoosten van den Leidschestraatweg, tus
schen het park van het Huis ten Bosch, het 
park Marlot en den Bezuidenhoutscheweg 
(plan Reigersbergen) met bijbehoorende 
verordening; 

dat Ged . Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 16i 21 April 1941, B. N°. 1376/2 1 
(2• afdeeling) G.S. N°. 392, aan het vorenge
noemde plan goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat enz.; 

dat de bij artikel 7 onder a, b en c der be
bouwingsverordening aan het college van 
burgemeest er en wethouders gegeven af
wijkingsbevoegdheid naar hunne meening te 
ver gaat, daar zij, zonder aan eenige beper
king gebonden te zijn, dit college veroorlooft 
verandering te brengen in de voornaamste 
eischen, welke in deze verordening aan de 
bebouwing zijn gesteld en haar karakter zoo
doende aanmerkelijk te wijzigen, zonder dat 
daarvoor goedkeuring noodig is en zonder dat 
daartegen aan belanghebbenden eenigerlei 
waarborg is gegeven; dat in de bebouwings
verordening een bepaling ontbreekt, die on
derhoud, vernieuwing en verandering, als
mede voor zooveel noodig uitbreiding toelaat 
van d e bestaande bebouwing, welke afwijkt 
van de aan den grond gegeven bestemming 
of van andere voorschriften van het plan; 
dat het ontbreken van een dergelijke bepa
ling naar h u n oordeel aan een billijke en juiste 
werking van het plan in den weg staat; 

dat van dit besluit van Ged . Staten het 
gemeentebestuur van 's-Gravenhage in be
roep is gekomen, aanvoerende, enz.; 

ten aanzien van de aan burgemeester en 
wethouders verleende afwijkingsbevoegdheid, 
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dat soortgelijke bepalingen ook zijn opge
nomen in de bebouwingsverordeningen, be
hoorende bij andere uitbreidingsplannen en 
dat tot nu toe Ged. Staten tegen deze bepa
lingen geen bezwaar hebben gemaakt; dat 
dergelijke bepalingen ook niet kunnen worden 
gemist; dat zonder deze, zeer tot schade van 
het bouwbedrijf, de mogelijkheid om op een 
vlotte wijze tot bouwen t e komen, in hooge 
mate zou worden geremd; dat voor elke af
wijking wijziging van het plan noodig zou 
zijn, of de medewerking op zuiver formeele 
gronden zou moeten worden onthouden, ook 
al zou door die afwijking geenszins het ka
rakter van het plan worden aangetast of aan 
de rechtszekerheid te kort worden gedaan; 
dat de bedoeling der gewraakte bepalingen 
toch is om aan burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid te geven om in bijzondere 
gevallen, welke zich bij de uitvoerin g van 
het plan kunnen voordoen, waarbij a.fwijking 
van een of van enkele bepalingen noodzake
lijk mocht blijken, deze afwijking, met hand
ha ving uiteraard van den opzet van het plan, 
te verleenen; dat, waar het afwijking van 
vastgestelde maten betreft, deze afwijkingen 
slechts van ondergeschikte beteekenis kun
nen zijn, doch dat het zeer bezwaarlijk zou 
zijn aan de afwijkingsbevoegdheid wederom 
een nauwkeurig omschreven beperking op 
te leggen; dat voor de vrees van Ged . Staten, 
dat het gemeentebestuur deze bepalingen 
zoodanig zoude hanteeren, dat met mis
kenning van den opzet van het plan en de 
strekking der bepalingen van de bebouwings
verordening, het karakter van de bebouwing 
aanmerkelijk zou worden gewijzigd, geen 
grond bestaat; dat, wat ten slotte betreft 
het ontbreken in de bebouwingsverordening 
van een bepaling omtrent de bestaande be
bouwing, in dit geval zulks practisch geen 
gevaar kan opleveren; dat op het plan slechts 
een vijftal zeer bescheiden woningen voor
komen, waarvan er twee eigendom der ge
meente zijn; dat er echter geen bezwaar tegen 
zou bestaan, te bevorderen, dat alsnog een 
bepaling als door Ged. Staten bedoeld -
welke in elk geval niet het begrip onderhoud 
zou moeten bevatten - in de verordening 
wordt opgenomen; dat het verzoekt, het 
plan alsnog goed te keuren; 

0. enz.; 
0. met betrekking tot de door Ged . Staten 

tegen het plan geopperde grief, dat de bij 
artikel 7 onder a, b en c der bebouwingsver
ordening aan burgemeester en wethouders 
gegeven afwijkingsbevoegdheid te ver gaat, 
dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat deze 
bevoegdheid inderdaad aan een objectieve 
beperking behoort te zijn gebonden , teneinde 
te voorkomen, dat van die bevoegdheid een 
te ruim gebruik zou worden gemaakt; 

dat deze leemte in de bebouwingsverorde
ning tot onthouding van de goedkeuring aan 
het plan zal behooren te leiden; 

dat hierin te zijner tijd zal kunnen worden 
voorzien, door artikel 7 der bebouwingsver
ordening aan te vullen in dier voege, dat van 
de bevoegdheden, onder a, b en c vermeld, 
slechts mag worden gebruik gemaakt, hetzij 
wanneer bij definitieve uitmeting blijkt, dat 
eenige afwijking of overschrijding noodzake-

lijk is, hetzij wanneer ter uitvoering van een 
door de gemeente of een door of met mede
werking van belanghebbenden ontworpen 
bouwplan een zoodanige afwijking of over
schrijding in het belang van een juiste of be
hoorlijke bebouwing blijkt te zijn; 

0 . ten opzichte van het bezwaar van Ged. 
Staten, hierin gelegen, dat in de bebouwings
verordening een bepaling ontbreekt welke 
onderhoud, vernieuwing en verandering, als
mede voor zooveel noodig uitbreiding toe
laat, dat ook met deze bedenking in hoofd
zaak wordt ingestemd; 

dat toch op grond van de evengenoemde 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat , hoewel op de in het plan begrepen gron
den slechts een vijftal zeer bescheiden wo
ningen voorkomen, waarvan er twee eigen
dom van de gemeente zijn, toch met het oog 
op de belangen der betrokkenen bezwaarlijk 
een bepaling kan worden gemist, krachtens 
welke vernieuwing, verandering en uitbrei
ding van bestaande gebouwen, gelegen in het 
gebied, waarop het plan betrekking heeft , 
ook wanneer deze gebouwen niet voldoen 
aan de in het plan c .a. gestelde voorschriften, 
zal zijn toegelaten, voorzoover het doelma
tig gebruik van die gebouwen en het daarbij 
behoorende terrein zulks eischt; 

0. dat uit het vorenstaande volgt , dat naar 
dezerzijdsch oordeel Gedeputeerde Staten 
terecht hunne goedkeuring aan het onder
havige uitbreidingsplan c.a. hebben ont
houden, zij het dat niet alle gronden, waarop 
zij de weigering hebben doen steunen, kunnen 
worden overgenomen; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening N° . 23/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen -Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Btstuur be
sloten: 

' het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

II Januari ,943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 530; Motorrijtuigen
belastingwet artt. 1 7, 24.) 

Art. 24 Motorrijtuigenbelastingwet 
bepaalt, dat feiten , strafbaar volgens de 
bepalingen dezer wet vanwege den Mi
nister van Financiën vervolgd worden 
op de wijze omschreven in 6e titel van 
boek IV Sv. Nu uit het proces-verbaal 
der terechtzitting blijkt, dat de 0 . v. J. 
ook als vervolgend orgaan is opgetreden 
zal deze in zijne vervolging niet-ontvan
kelijk moeten worden verklaard. 

(Anders Adv.-Gen. Rombach, die con
cludeerde tot vernietiging wegens schen
ding van tal van substantieele vormen.) 

Uit de genoemde bewijsmiddelen heeft 
de rechter kunnen afleiden, dat req. was 
"houder" van het bedoelde motorrijtuig 
en dat hij daarmede heeft "doen rijden". 

T en onrechte stelt het 2e middel, dat 
het bewijs uitsluitend is aangenomen op 
de verklaringen van den verdachte. 
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Op het beroep van J. van D ., van beroep 
autobusondernemer, wonende te 's-Hertogen
bosch, reg . van cassatie tegen een vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van r8 Juni 1942, waarbij 
req. terzake van "als houder van een motor
rijtuig daarmede op den openbaren weg doen 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
wegenbelasting is voldaan ; met aanhaling 
van de artt. r, 2, 17 der Wegenbelastingwet 
(lees : Motorrijtuigenbelastingwet) en de 
artt. 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van tien gulden en vijf dagen vervan
gende hechtenis. (Gepleit door Mr. L. M. A. 
Tripels). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De politierechter te 's-Hertogenbosch heeft 
bij mondeling vonnis bewezen verklaard, dat 
req., houder zijnde van een rij- of voertuig, 
bestemd om uitsluitend of mede door een 
mechanische kracht op of aan het rij- of 
voertuig zelf aanwezig, anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen, op of 
omstreeks' 4 Dec. 1940 onder de gemeente 
Schijndel, ter plaatse genaamd Hoofdstraat, 
op den openbaren weg met voormeld rij- of 
voertuig heeft doen rijden, zonder dat daar
voor de verschuldigde belasting was voldaan. 
Hij qualificeerde: als houder van een motor
rijtuig daarmede op den openbaren weg doen 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
wegenbelasting is voldaan en veroordeelde 
met toepassing van de artt. 1, 2 en' r 7 der 
Wegenbelastingwet in een geldboete. 

Bij pleidooi zijn twee middelen van cas
satie voorgesteld en toegelicht : 

I. S. of v. t. der artt. 358, juncto 350, 
351, 359, 367, 528 Sv. en art. 2 en art. 17 
Motorrijtuigenbelastingwet, doordat de Po
litierechter aan het woord "houder" a ls aan 
de woorden "doen rijden" een andere betee
kenis heeft gegeven dan die woorden in de 
telastelegging in overeenstemming met art. 
2 en art. r 7 der Motorrijtuigen belastingwet 
hebben en aldus niet op de grondslag van de 
telastelegging heeft beraadslaagd en beslist. 

II. S. of v. t. van art. 359 Sv. juncto 350, 
338, 339, 341, 367, 376, 378 en 528 Sv. 

Uit het gebezigde bewijsmiddel blijkt niet, 
dat verdachte "houder" was of "deed rij
den". Voorts is het bewijs uitsluitend aange
nomen op de verklaringen van verdachte. 

Beide middelen komen hierop neer, dat de 
rechter uit de daartoe gebezigde middelen 
het bewezenverklaarde niet heeft kunnen 
afleiden, in het bijzonder niet dat req. ,,hou
der" was van het bewuste motorrijtuig en 
dat hij daarmede heeft "doen rijden" beide 
uitdrukkingen genomen in de beteekenis der 
telastelegging, zijnde, het spreekt van zelf, 
de beteekenis, die art. 1 7 der wet daaraan 
geeft. 

Als bewijsmateriaal is gebruikt behalve 
een ambtelijke verklaring van den Ontvan
ger der Directe Belastingen te 's-Hertogen
bosch: 

r. een ambtseedig proces-verbaal van 
eenige opsporingsambtenaren voorzoover de 
inhoud daarvan in het proces-verbaal der 

zitting wordt gerelateerd. 
2. een gedeelte van de verklaring van ver

dachte. 
Uit het stuk sub re kan, met eenigen goe

den wil, worden gelezen, dat verbalisanten 
zekeren Th. Stikkers als bestuurder van een 
motorrijtuig op den weg hebben aangetroffen 
en dat deze opgaf, dat verdachte daarvan de 
houder was. 

De verklaring sub 2e houdt in: ,,Het is mij 
bekend, dat op 4 Dec. 1940 een mij in eigen
dom toebehoorend vierwielig motorrijtuig 
enz. model autobus, bestuurd door den in 
mijn dienst zijnden chauffeur Th. Stikkers, 
heeft gereden op den openbaren weg, ge
naamd "Hoofdstraat" onder de gemeente 
Schijndel. Ik was verantwoordelijk, dat de 
auto in behoorlijken staat verkeerde. De 
chauffeur werd door mij uitbetaald." Dit was 
echter blijkens h et proces-verbaal der zitting 
maar een deel van verdachte's verklaring. 
Hij verklaarde bovendien: ,,Ik meende, dat 
voor voormelde autobus geen belasting ver
schuldigd was, omdat ik op het tijdstip der 
bekeuring geen houder daarvan was, daar de 
autobus voormeld in gebruik was bij de City
garage te Eindhoven, welke wervingsagent 
was voor de Duitsche Weermacht en met 
welke garage ik een overeenkomst gesloten 
had om arbeiders van en naar het vliegveld 
te Eindhoven te vervoeren. De City-garage 
betaalde mij daarvoor een overeengekomen 
bedrag, waarvan ik zoowel mijn chauffeur 
a ls de reparatiën aan de autobus moest be
talen. De City-garage had mij meegedeeld, 
d at ik vrij was van belasting. Dit laatste 
heeft zij mij p er brief schriftelijk meege
deeld, zulks naar ik meen in opdracht van 
de Bauleitung van het vliegveld t e Eind
hoven." 

Reeds aanstonds kan worden gezegd, dat 
de grief van het slot van het tweede middel 
ongegrond is. Het bewijs is niet uitsluitend 
aangenomen op de verklaringen van ver
dachte. 

Is het gebezigd materiaal voldoende? Om
trent die vraag komt behalve de gebruike
lijke mededeeling, dat door de bewijsmid
delen gebleken zijn de feiten en omstandig
heden in die bewijsmiddelen vermeld, welke 
reden geven tot de beslissing, dat verdachte 
het bewezenverklaarde heeft begaan, een 
nadere overweging in het vonnis voor, het
geen begrijpelijk is als wij letten op de bo
venvermelde t oevoegin gen van verdachte 
aan het tot het bewijs gebezigd deel van zijn 
verklaring. De strekking van die toevoeging 
was immers, dat hij, ofschoon hij toegaf 
eigenaar daarvan te zijn en· dat op bewusten 
tijd en plaats de chauffeur in zijn dienst de 
auto bestuurde niettemin toch niet als "hou
der" meende te kunnen worden beschouwd. 
,,Neen", zegt de politierechter, ,,uit uw toe
voeging blijkt niet, dat gij u er op beroepen 
kunt geen "houqer" te zijn, want gij erkent 
daarin immers, dat gij zelf het vervoeren der 
arbeiders naar het vliegveld hadt aangeno
men en dat het derhalve niet juist is, dat gij 
alleen de autobus ter beschikking hebt ge
steld van de City-garage. Bij deze uitlegging 
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der beteekenis van voornoemde toevoeging 
van verdachte aan zijn voor het bewijs ge
bruikte verklaring moeten wij ons in cassatie 
neerleggen, zoodat m. i. niet anders kan wor
den gezegd, dan dat de rechter uit het boven
vermelde materiaal het bewezenverklaarde 
kon afleiden en het middel ondeugdelijk is . 

Deze zaak vertoont echter een ander ge
brek, waarop ik ambtshalve de aandacht 
moet vestigen. Feiten strafbaar volgens de 
bepalingen der Motorrijtuigenbelastingwet 
worden vanwege den M inister van Financiën 
vervolgd (art. 24). Blijkens het procesverbaal 
der zitting is de onderhavige vervolging ech
ter ingesteld niet alleen door den Rijksadvo
caat vanwege den Minister maar tevens door 
den 0 . van J. Beiden hebben ter zitting als 
vervolgend ambtenaar gefungeerd alsof in 
dit geval de zoogenaamde dubbele actie be
stond. Beiden hebben een requisitoir geno
men. D en regel "superfluum non nocet" kan 
men bij handelingen van dezen aard in het 
strafproces niet toepassen, zoodat tal van 
bepalingen, die substantieele vormen betref
fen, geschonden zijn en in de eerste plaats 
genoemd art. 24 der Belastingwet en art. 530 
Sv. Ik concludeer tot vernietiging van het 
vonnis en tot verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij, 
enz. (zie conclusie) ; 

0. ambtshalve: 
dat art. 24 der M otorrijtuigenbelastingwet 

bepaalt, dat feiten, strafbaar volgens de be
palingen dezer wet vanwege den Minister 
van Financiën vervolgd worden op de wijze 
omschreven in den zesden titel van het vierde 
Boek van het Wetboek van Strafvordering; 

dat art. 530 van dien zesden titel van dat 
Wetboek, voorzooveel hier van belang, voor
schrijft, dat, wat betreft de vervolging tot 
bepaalde straffen, welke krachtens bijzondere 
wetten aan het Bestuur der Belastingen is 
opgedragen, alle bemoeiingen, waarmede bij 
dit Wetboek de 0. van J. is belast door den 
met die vervolging belasten bijzonderen 
ambtenaar worden verricht; 

dat blijkens het proces-verbaal der terecht
zitting van 18 Juni 1942 de onderhavige ver
volging echter is ingesteld niet alleen door 
den Rij ksadvocaat, maar ook door den 0 . van 
J ., blijkende zulks uit de bewoordingen van 
genoemd proces-verbaal, luidende: ,,In de 
zaak van Zijne Excellentie den Minister van 
Financiën en den Heer 0 . van J . tegen req.", 
verder uit de zinsnede : ,,De Rijksadvocaat 
en de 0 . van J. dragen de zaak voor" en ten 
slotte uit de woorden: ,,De Rijksadvocaat 
voert het woord en legt na voorlezing zijne 
vordering over, waarna de 0 . van J. evenzoo 
doet"; 

dat derhalve, nu uit genoemd proces-ver
baal blijkt, dat de 0. van J. ook als vervol
gend orgaan is opgetreden, deze in zijne ver
volging niet-ontvankelijk zal moeten worden 
verklaard; 

0. voorzoover de v ervolging door den 
Rijksadvocaat is ingesteld, t. a.v. beide mid
delen: 

dat voormelde bewezenverklaring, voor
zooveel hier van belang, berust op de vol
gende bewijsmiddelen: (zie de in de conclu
sie sub 1 en 2 genoemde bewijsmiddelen); 

dat nu wel blijkens het proces-verbaal der 
terechtzitting req. aldaar heeft betwist, dat 
hij houder was van het motorrijtuig, omdat 
de autobus in gebruik zoude zijn bij de city
garage te Eindhoven, welke wervingsagent 
was voor de Duitsche Weermacht en met 
welke garage hij een overeenkomst gesloten 
had om arbeiders van en naar het vliegveld 
te Eindhoven te vervoeren en dat de City
garage hem daarvoor een overeengekomen 
bedrag betaalde, waarvan hij zoowel zijn 
chauffeur als de reparaties aan de autobus 
moest betalen, terwij l de City-garage hem 
had medegedeeld, dat hij vrij was van be
lasting, doch blijkens de aanteekening van 
het mondeling vonnis de R echter dit verweer 
heeft verworpen en uit de onder sub a en b 
genoemde bewijsmiddelen heeft afgeleid en 
ook heeft kunnen afleiden, dat req. was "hou
der" van het bedoelde motorrijtuig en dat 
hij daarmede heeft " doen rijden", beide uit
drukkingen gebezigd in den zin van art. 17 
der Motorrij tuigenbelastingwet; 

dat het slot van het tweede middel, waar
bij gesteld wordt, dat het bewijs uitsluitend 
is aangenomen op de verklaringen van ver
dachte feitelijken grondslag mist, omdat dit 
is aangenomen behalve op grond van een 
verklaring van req. op grond van den inhoud 
van bovengenoemd ambtseedig proces-ver
baal en eene verklaring van den ontvanger 
der Directe Belastingen; 

dat derhalve beide middelen falen; 
Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo

ver daarbij mede op de vordering van den 
0. van J. is recht gedaan en 

Rechtdoende krachtens art. 105· der Wet 
R. 0.: 

Verklaart de 0. van J . niet-ontvankelijk 
in zijne strafvervolging; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

II Januari z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. artt. 359, 378; Veeregis
tratiebesluit 1940 art. 2.) 

Waar de Econ. Rechter, i.n strijd met 
het door req. uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer omtrent het niet hebben van 
het veeboekje, aannam, dat het bewe
zenverklaarde eene overtreding van art. 
2 Veeregistratiebesluit 1940 oplevert, 
had zijn vonnis daaromtrent bepaaldelijk 
eene met redenen omkleede beslissing te 
geven. 

Adv.-Gen. Rombach: Evenzoo had 
een gemotiveerde beslissing gegeven 
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moeten zijn omtrent het verweer betref
fende het niet-weten waar het bij req. 
gevonden rundvleesch vandaan kwam. 

Er is, in principe althans, geen be
zwaar tegen in de aanteekening van het 
mondeling vonnis naar bepaalde gedeel
ten van voor het bewijs gebezigde stuk
ken te verwijzen met gebruikmaking van 
bepaalde teekenen (door H . R . niet be
slist.) 

1 

Op het beroep van J. P.J. V., veehouder, 
wonende te Eemnes, req. van cassatie tegen 
een vonnis van den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te Utrecht van 2 Sept. I942, waar
bij req. terzake van "handelen in strijd met 
een voorschrift, gesteld krachtens het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening I94I, of 
bij een op grond van genoemd besluit uitge
vaardigde verordening, met uitzondering van 
de verordeningen, als bedoeld in art. 7 lid 2 

onder 4" en van "handelen in strijd met een 
voorschrift, gesteld krachtens het voedsel
voorzieningsbesluit" met aanhaling van de 
artt. I, 3 Econ. Sanctiebesluit I94I, I7 Vee
en Vleeschverordening I942, 2 Veeregistratie
besluit I940, 23, 33, 57, 62, 9I Sr., I en 2 Ver
ordening no. 78/I942, is veroordeeld tot twee 
geldboeten van ieder vijf gulden en twee da
gen vervangende hechtenis voor iedere boete 
met verbeurdverklaring van de inbeslagge
nomen I9 koeien en één kalf, de slagersge
reedschappen en het in beslaggenomen rund
vleesch. 

Conclusie van A,dv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Utrecht heeft bij mon
deling vonnis bewezen verklaard dat req . op 
of omstreeks 22 April I942 te Eemnes of el
ders in Nederland, 

I. een hoeveelheid vleesch voorhanden en/ 
of in voorraad heeft gehad ; 

II. terwijl hij als georganiseerde was aan
gesloten bij de Landbouw-Crisisorganisatie 
voor Utrecht, in elk geval bij eenige Land
bouw-Crisisorganisatie, voorhanden en/of in 
voorraad heeft gehad twintig, in elk geval een 
of meer, koeien, in elk geval een of meer stuks 
rundvee, welke niet waren vermeld in het 
desbetreffende veeboekje. 

Hij qualificeerde deze feiten: 
,,Handelen in strijd met een voorschrift, 

gesteld krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening I94I of bij een op grond 
van genoemd besluit uitgevaardigde verorde
ning met uitzondering van de verordeningen 
als bedoeld in art. 7 lid 2 onder 4" en "Han
delen in strijd met een voorschrift gesteld 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit" en 
veroordeelde deswege met toepassing van de 
artt. I en 3 Econ. Sanctiebesluit I94I, 77 der 
Vee- en Vleeschverordening I942 en 2 van 
het Veeregistratiebesluit I940 in twee geld
boeten van vijf gulden of twee dagen hech
tenis met verbeurdverklaring van de in be
slag genomen negentien koeien en één kalf, 
de slagersgereedschappen en het in beslagge
nomen rundvleesch. 

Bij schriftuur zijn vijf middelen van cas-

satie voorgesteld luidende met de daarbij ge
geven toelichting aldus: 

I. S. en/of v . t. van artt. 358 en 3 59 Sv. 
T.a.v. het onder I telastegelegde feit luidt 

de verklaring van verdachte, als vermeld in 
het procesverbaal der terechtziting onder B: 

,,Ik weet niet hoe die hoeveelheid rund
vleesch daar gekomen is, daar ik zelf geen 
rund geslacht heb, en ook niemand verlof ge
geven heb om daar een rund te slachten. Ik 
ben op dien dag gedurende den middag, toen 
de controleurs het vleesch gevonden hebben, 
niet op mijn bedrijf te Eemnes geweest". 

De verdachte heeft aldus uitdrukkelijk 
voorgedragen het verweer, dat alle schuld bij 
hem ontbrak. De Econ. Rechter heeft ver
zuimd op dit verweer bepaaldelijk een, met 
redenen omkleede beslissing te geven. 

2. S . en/of v . t. van artt. 358 en 359 Sv. 
T.a.v. het onder II telastegelegde feit luidt 

de verklaring van verdachte, als vermeld in 
het procesverbaal der terechtzitting onder B: 

"Ik wist, dat ik, als georganiseerde, het 
rundvee, dat ik voorhanden en in voorraad 
had, op mijn veeboekje moest hebben inge
schreven staan. Ik had toen echter geen vee
boekje, omdat dit in November I94I door 
controleurs in beslag genomen was. Toen ik 
eenigen tijd later aan dezelfde controleurs 
vroeg of ik mijn veeboekje kon terugkrijgen, 
zeiden zij, dat dit niet gebeuren zou, omdat 
het toch vol was. Ik heb toen later nog eens 
aan den controleur Heijnen, die mijn vee wou 
komen blikken en merkte, dat ik geen vee
boekje had, gezegd, dat ik mijn veeboekje 
maar niet terugkreeg. Deze zeide toen, dat 
hij er moeite voor zou doen om mijn veeboek
je terug te krijgen en dat ik zoolang mijn vee 
dan maar voorhanden en in voorraad moest 
hebben , zonder dat het in mijn veeboekje 
stond ingeschreven" . 

De verdachte heeft aldus uitdrukkelijk 
voorgedragen het verweer dat hij tot het 
strafbare feit door overmacht was gedrongen, 
althans dat alle schuld te dien aanzien bij 
hem ontbrak. De Econ. rechter heeft ver
zuimd, op dit verweer bepaaldelijk een, m et 
redenen omkleede beslissing te geven. 

3. S. en/of v. t . van art. 359 Sv., in verband 
met art. 77 Vee- en Vleeschverordening I942. 

Bewezen verklaard is, dat de verdachte een 
hoeveelheid vleesch voorhanden en/of in 
voorraad heeft gehad. Het bewijs daarvan, 
met name van het in voorraad hebben, is uit 
de gebezigde bewijsmiddelen niet af te leiden. 

4. S. en/of v . t. van de artt. 350 en 358 Sv. 
Bij het bestreden vonnis is uitgesproken 

,,de verbeurdverklaring van de in beslag ge
nomen negentien koeien en een kalf, de sla
gersgereedschappen en het in beslag genomen 
rundvleesch". 

Uit het onderzoek ter terechtzitting blijkt 
evenwel van eenige inbeslagneming niets. 
Mitsdien is ten aanzien der verbeurdverkla
ring niet beraadslaagd en beslist naar aan
leiding van dat onderzoek (H. R . 20 Juni 
I942, 640). 

5. S . en/of v. t. van de artt. 3 van het Be
sluit 7I /I94I van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Justitie met betrekking tot de berechting 
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van strafzaken, rakende het economisch 
leven, 378 Sv. , in verband met de beschik
king van den Minister van Justitie van 21 
Juli 1922 no. 842. 

Als bewijsmiddel vermeldt het vonnis den 
inhoud van het procesverbaal der opsporings
ambtenaren "voor zoover geplaatst tusschen 
groene haken". 

Een dergelijke wijze van verwijzing naar 
bepaalde gedeelten van een proces-verbaal, 
dat niet is het proces-verbaal der terechtzit
ting, levert onvoldoende waarborgen op voor 
de juistheid en onveranderlijkheid van den 
inhoud van het vonnis. Vgl. Hof den Haag 
18 November 1940, 1941 No. 84. (Anders 
echter blijkbaar H . R . 8 Febr. 1937, 725, 
ofschoon uit de aan dit arrest voorafgaande 
conclusie is af te leiden, dat het alleen betrof 
de verklaringen, zooals die blijkens het pro
ces-verbaal der terechtzitting waren afge
legd) . 

Het eerste en het tweede middel acht ik 
deugdelijk. R eq. heeft, zooals uit het proces
verbaal der zi tting blij kt, inderdaad ver
klaard zooals in die middelen vermeld en 
deze verklaringen bevatten ook m . i. verwe
ren waaromtrent gemotiveerde beslissingen 
hadden behooren te zijn gegeven, welke ech
ter in het vonnis, blijkens de aanteekening 
daarvan, geacht moeten worden te ontbreken. 

De grief van het derde middel is dat het 
bewijs van het boven sub I genoemde feit uit 
de gebezigde bewijsmiddelen niet is af te 
leiden. Ofschoon op andere gronden dan daar
in vermeld ga ik hiermee akkoord. Als be
wijsmiddelen voor beide feiten zijn alleen 
gebruikt de verklaring van verdachte en de 
inhoud van een ambtseedig proces-verbaal 
d.d. 30 April 1942 opgemaakt door H. A. van 
der Linden te Baarn en R. H agewoud te 
Jutphaas, beiden controleur Landbouwcrisis
wet 1933, voorzqover geplaatst tusschen 
groene h aakjes, naar welk procesverbaal in 
de aanteekenrng van het mondeling vonnis 
wordt verwezen. 

Bij d e stukken is echter dit procesverbaal 
n iet te vinden. Misschien is door den Rechter 
bedoeld een b ij de stukken wel aanwezig pro
cesverbaal van dien datum, opgemaakt, ge
dagteekend en onderteekend door bedoelden 
H . A. van der Linden en twee andere per
sonen waartoe zekere Hagewoud niet b e
hoort. D ie bedoeling kan hieruit worde n af
geleid dat in dat procesverbaal enkele ge
deelten tusschen groene haakjes geplaatst 
zijn. Wij hebben echter alleen te maken m et 
hetgeen in de aanteekening van het vonnis te 
lezen staat en niet met hetgeen wellicht be
doeld wordt. Blijven derhalve slechts over 
de opgaven van verdachte, waarop echter 
blijkens art. 341 Sv. laatste lid het bewijs 
niet kan worden aangenomen. . 

Het vierde middel acht ik deels ondeugde
lijk deels deugdelijk. 

Ter zitting is de korte inhoud meegedeeld 
van een ambtseedig procesverbaal d.d. 11 
Mei 1942 opgemaakt door H. J. Planten c.s. 
controleurs der Landbouwcrisiswet 1933, 
waaruit de inbeslagneming van de koeien 
blijkt. De inbeslagneming van de andere ver-

beurdverklaarde voorwerpen blijkt uit bo
venvermeld procesverbaal van 30 April 1942 
maar dit heeft niet alleen bij de bewijsleve
ring, zooals ik reeds bij de behandeling van 
het derde middel opmerkte, maar ook bij het 
verdere onderzoek geen rol gespeeld. Het is 
in ieder geval in het procesverbaal der zit
ting niet vermeld. 

Het vijfde middel acht ik ondeugdelijk. Er 
is, in principe althans, m. i . geen bezwaar 
tegen in de aanteekening van het mondeling 
vonnis naar bepaalde gedeelten van voor het 
bewijs gebezigde stukken te verwijzen met 
gebruikmaking van bepaalde teekenen. 

Ik heb de eer te concludeeren dat Uw Raad 
het beroepen vonnis zal vernietigen en de 
zaak ter berechting zal opdragen aan het Ge
rechtshof te Amsterdam. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. d at bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
enz. ( zie conclusie); 

0. t.a. v. het tweede middel: 
dat blijkens het proces-verbaal van de be

handeling dezer zaak ter terechtzitting req., 
wat het feit sub II betreft, heeft verklaard 
onder meer: ,,Ik wist dat ik als georgani
seerde, het rundvee, dat ik voorhanden en 
in voorraad had, op mijn veeboekje moest 
hebben ingeschreven staan'. Ik had toen ech- · 
ter geen veeboekje, omdat dit in November 
1941 door controleurs in beslag genomen was. 
Toen ik eenigen tijd later aan dezelfde con
troleurs vroeg of ik mijn veeboekje kon terug 
krijgen, zeiden zij, dat dit niet gebeuren zou, 
omdat het toch vol was. Ik heb toen later nog 
eens aan den controleur Heijnen, die mijn 
vee wou komen blikken en merkte, dat ik 
geen veeboekje had, gezegd, dat ik mijn vee
boekje maar niet terugkreeg. Deze zeide toen, 
dat hij er moeite .voor zou doen om mijn vee
boekje te krijgen en dat ik zoolang mijn vee 
dan maar voorhanden en in voorraad moest 
hebben, zonder dat het in mijn veeboekj e 
stond ingeschreven;" 

0. dat:, waar de Econ. Rechter in strijd 
met bovenstaand te dien aanzien door req. 
uitdrukkelijk voorgedragen verweer aannam, 
dat het sub II bewezenverklaarde eene over
treding van art. 2 Veeregistratiebesluit 1940 
oplevert, zijn vonnis daaromtrent bepaalde
lijk eene met redenen omkleede beslissing 
had te geven, zulks overeenkomstig den eisch 
van de artt. 358, 359 j 0

• 350 Sv., in verband 
· met art. 367 Sv. en § 3 van het Besluit van 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
met betrekking tot de berechting van straf
zaken, rakende het economisch leven, op 
welk verzuim bij genoemde artt. 358 en 359 
de straf van nietigheid is gesteld; 

dat echter uit de aanteekening van het 
mondeling vonnis van zoodanige beslissing 
niet blijkt en derhalve het middel gegrond is ; 

K. 2663 
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0. dat, nu reeds op dezen grond het bestre
den vonnis moet worden vernietigd, een on
detzoek van de overige middelen achterwege 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R.0.: 
Verwijst de zaak naar het Econ. Gerechts

hof te 's-Gravenhage ten einde haar op de 
bestaande telastlegging te berechten. 

(N. J.) 

IJ Januari z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39.) 

De minderjarige patiënte had op het 
tijdstip, waarop de rechterlijke machti
ging tot plaatsing in een krankzinnigen
gesticht werd aangevraagd, ingevolge 
art. 78 B . W. woonplaats te A. Daaraan 
doet niet af, dat de plaatsing van pa
tiënte in het gesticht onmiddellijk is 
voorafgegaan door een tijdvak, waarin 
zij met toepassing van het 4e j 0 het 1e 
lid van art. 39 voor rekening van een 
andere gemeente werd verpleegd in een 
"aangewezen inrichting". Slechts het 
tijdstip der rechterlijke machtiging is in 
dezen beslissend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Gerritje Joh. van 
Laar· 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
6 Januari 1943, n°. 2); 

0 . dat Gerritje J. van Laar, geboren 2 De
cember 1924, krachtens een op 8 November 
1941 aangevraagde rechterlijke machtiging 
op 20 November 1941 werd opgenomen in 
het krankzinnigengesticht ,,'s-Heerenloo-Lo
zenoord" te Ermelo; 

dat over de betaling van de kosten van de 
verpleging van deze patiente een geschil is 
ontstaan tusschen de gemeenten 's-Graven
hage en Apeldoorn; 

dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
van oordeel is, dat deze kosten ten laste be
hooren te komen van de gemeente Apeldoorn, 
aangezien de minderjarige patiente ten tijde 
van de aanvrage van de rechterlijke machti
ging in deze gemeente woonplaats had, al
waar immers haar ouders wonen; 

dat de burgemeester van Apeldoorn hier
tegen aanvoert, dat de patiente Gerritje 
Johanna van Laar, geboren 2 December 1924 
te Apeldoorn, van-21 April 1939 tot en met 
15 November 1941 ten laste van de gemeente 
's-Gravenhage werd verpleegd in de aange
wezen afdeeling van de Dr. Mr. Willem van 
den Bergh-stichting te Noordwijk-Binnen; 
dat voor de patiente begin Juni 1939 werd 
afgegeven de deskundige verklaring, bedoeld 
in artikel 39, 4• lid der Armenwet; dat de 
patiente op 20 November 1941 met rechter
lijke machtiging werd opgenomen in ,, 's
Heerenloo-Lozenoord" te Ermelo; dat deze 
inrichting van dezelfde Vereeniging is als de 
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Van den Berg-stichting; dat volgens den Di
recteur van de laatstgenoemde inrichting de 
pa tien te volkomen in het milieu paste; dat 
er uit medisch oogpunt geen aanleiding was 
de patiente naar een krankzinnigengesticht 
over te plaatsen; dat deze overplaatsing is 
geschied, omdat de ouders naar Apeldoorn 
verhuisden; dat aan ,,'s-Heerenloo-Lozen
oord" geen aangewezen afdeeling verbonden 
is, zoodat voor de opneming in dit gesticht 
een rechterlijke machtiging noodig is; dat 
eenigen tijd vóór de ouders naar Apeldoorn 
vertrokken zijn, de moeder aan Dr. Wuite 
van den Geneeskundigen Dien_st te 's-Gra
venhage toestemming heeft gevraagd voor de 
overplaatsing van haar dochter naar ,,'s
Heerenloo-Lozenoord" te Ermelo, zulks met 
het oog op het a .s. vertrek naar Apeldoorn ; 
dat Dr. Wuite onmiddellijk toestemming 
gaf; dat deze daarna naar N 00rdwijk is ge
gaan om met den Directeur van de "Dr. 
Mr. Willem van den Bergh-stichting" over de 
overplaatsing te spreken; dat een dergelijke 
bespreking hem ongewoon lijkt en het eigen
aardige van het heele geval is, dat de mach
tiging van de opneming in de inrichting te 
Ermelo verkregen is na het vertrek van de 
ouders uit 's-Gravenhage, hoewel de moeder 
reeds twee maanden vóór dat vertrek met 
Dr. Wuite over de overplaatsing is gaan 
spreken; dat zij volgens hare verklaring reeds 
zes weken vóór haar vertrek op het gemeente
huis te 's-Gravenhage een verzoek ter ver
krijging van de rechterlijke machtiging heeft 
onderteekend; dat er dus genoeg tijd was 
voor het in orde maken van de rechterlijke 
machtiging vóór het vertrek naar Apeldoorn; _ 
dat de vraag daarom voor de hand ligt, of 
dit met opzet is vertraagd, omdat men hier 
een weg meende te zien om van de verple
gingskosten af te komen; dat de gemeente 
's-Gravenhage in dat geval daarin niet zal 
kunnen slagen; dat de verpleging in ,,'s
Heerenloo-Lozenoord" een voortzetting is 
van die in de stichting te Noordwijk; dat 
het niet anders dan billijk is, dat die verple
ging door hetzelfde lichaam wordt bekostigd; 
dat dit volgens het algemeene beginsel van 
de Armenwet zou zijn, welke zelfs voor
schriften tegen afschuiving van een arm
lastige geeft; dat , indien men aanneemt, dat 
voor de verpleging in de inrichting te Ermelo 
het 1• lid van artikel 39 der Armenwet moet 
worden toegepast, kan gezegd worden, dat 
Apeldoorn niet de verplegingskosten behoeft 
te betalen, omdat de onderteekening van de 
aanvraag om de rechterlijke machtiging 
plaats heeft gehad vóór het vertrek van de 
_ouders naar Apeldoorn; dat, nu echter reeds 
ingevolge het 4 • lid van artikel 39 der Ar
menwet vaststond, welke gemeente de kosten 
voor de verpleging van deze minderjarige 
geesteszieke had te betalen, hij meent, dat 
het 1• lid van dat artikel geen toepassing 
heeft te vinden; dat dit trouwens tot onge
rijmdheden aanleiding zou geven; dat de in
richting te Noordwijk bestaat uit een ge
stichtsafdeeling en een_ aangewezen afdee
ling; dat, indien de patiente van de eene af
deeling naar de andere zou worden overge
plaatst, dit wijziging zou kunnen brengen in 
de gemeente, welke de kosten heeft te beta
len; dat dit de bedoeling van de opneming 

2 
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van het 4• lid in artikel 39 der Armenwet niet 
is geweest; dat dit 4• lid de opneming van 
geesteszieken in de aangewezen afdeeling 
heeft willen vergemakkelijken; dat de op
neming van Gerritje J. van Laar in de ge
stichtsafdeeling te Ermelo niet noodig was; 
dat zij anders in Noord wijk ook wel naar die 
afdeelin,g zou zijn overgeplaatst; dat de mach
tiging dus alleen is gevraagd om de patiente 
naar de inrichting te Ermelo te kunnen. over
brengen; dat de continuïteit en de billijkheid 
vereischen, dat de verplegingskosten ten 
laste van de gemeente 's-Gravenhage blijven; 
dat de wet zich zijns inziens niet tegen een 
dergelijke beslissing verzet; 

dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
met dit verweer van den burgemeester van 
Apeldoorn in kennis gesteld, er onder meer 
nog op heeft gewezen, dat, daar de overplaat
sing uitdrukkelijk werd verzocht met het oog 
op het bezoeken van de patiente door haar 
moeder, er voor de gemeente 's-Graven,hage 
geen aanleiding bestond de overbrenging te 
bewerkstelligen, zoolang het gezin nog te 
's-Graven,hage woonde, en dit te minder, om
dat zich ook in het najaar van 1941 reeds 
huisvestin,gs- en vervoersmoeilijkheden voor
deden, welke een verhuizing naar een andere 
gemeente geruimen tijd konden vertragen,; 
dat, gelet op het verlangen der ouders, om 
de patiente zoo dicht mogelijk in hun nabij
heid te houden en op de vermelde oorzaken 
van mogelijke vertraging in het vertrek naar 
Apeldoorn, het tevoren in orde maken van 
de rechterlijke machtiging, welke reeds na 
veertien dagen haar kracht verliest (artikel 
17, laatste lid der Krankzinnigenwet) een 
voorbarige arbeid ware geweest; dat tot het 
aanvragen van de in artikel 16 der Krank
zinnigen,wet bedoelde geneeskundige ver
klaring en vervolgens van de voor ,,'s-Hee
renloo-Lozenoord" vereischte rechterlijke 
machtiging dan ook onmiddellijk na het ver
trek der ouders (22 October 1941) de noodige 
maatregelen zijn getroffen; dat hij rechtens 
zonder geteekenis acht, dat het verzoek
schrift aan den Kantonrechter (waarvoor ter 
gemeentesecretarie gedrukte formulieren be
schikbaar worden gesteld) reeds tevoren bij 
een bespreking aldaar in orde werd gemaakt 
en door de moeder onderteekend, ten,ein.de 
haar een hernieuwd bezoek aan de secretarie 
te besparen; dat van een "aanvrage" immers 
eerst dan sprake is, wanneer het verzoek in
derdaad bij d e bevoegde instantie - in casu 
den Kantonrechter - is ingediend; dat, in
dien daarvoor het in de meeste gevallen vol
strekt onzekere, althans bezwaarlijk objec
tief aan te toonen oogenblik van het op
stellen en onderteeken_en, van het verzoek
schrift zou moeten gelden, de vastheid, welke 
de Regeering juist met het opnemen van de 
tijdsbepaling heeft beoogd, wel zeer slecht 
gewaarborgd ware; dat de beschouwingen, 
van zijn ambtgenoot omtrent de beginselen 
der Armenwet zijns inziens even onjuist zijn 
als zijn bewering, dat de gemeente 's-Gra
venhage zich in dit geval aan afschuiving 
zou hebben schuldig gemaakt; 

0. dat artikel 39, eerste lid, der Armenwet 
voorschrijft, dat de kosten, voortvloeiende 
uit verpleging van arme kran.kzinn,igen, in 
krankzinnigengestichten, voorzoover die niet 

uit de fondsen dier gestichten zelve moeten 
worden bestreden of daarin door instellingen, 
van weldadigheid n.iet wordt voorzien, wor
den gedragen door de gemeenten waar zij 
woonplaats hadden in den zin van het Bur
gerlijk W etboek ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging tot plaatsing in een gesticht werd 
aangevraagd en, indien die woonplaats bin
nen het Rijk niet is aan te wijzen, door het 
Rijk; 

dat nu uit d e stukken blijkt en door de ge
meente Apeldoorn ook niet wordt ontkend, 
dat de minderjarige patiente op 8 November 
1941 , het tijdstip, waarop de rechterlijke 
machtiging om haar in het gesticht ,,'s
Heerenloo-Lozenoord" op te nemen werd aan
gevraagd, ingevolge artikel 78 van het Bur
gerlijk Wetboek woonplaats had te Apel
doorn, alwaar haar ouders op dat tijdstip 
woonden,; 

dat daaraan, nu de wetgever voor gevallen 
als het onderhavige geen afwijkende voor
ziening heeft getroffen, niet afdoet, dat de 
plaatsing van de patiente in het gesticht on
middellijk is voorafgegaan door een tijdvak, 
waarin zij met toepassing van het vierde lid 
juncto het eerste lid van artikel 39 der Ar
menwet voor rekening van de gemeente 
's-Gravenhage werd verpleegd in een aange
wezen inrichting in den zin van artikel 7 der 
wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen ; 

dat de burgemeester van Apeldoorn wel
iswaar heeft aangevoerd, dat de verpleging 
in het evenbedoelde gesticht een voortzetting 
zou zijn van de verpleging van de patiente 
in de aangewezen afdeeling van de Dr. Mr. 
Willem van den Bergh-stichting te Noord
wijk-Binnen en dus u it dien hoofde voor re
kening van de gemeente 's-Gravenhage be
hoort te blijven, doch dat dit niet opgaat om
dat , nu d e opneming in het gesticht ,,'s
Heerenloo-Lozenoord" heeft plaats gehad 
krachtens de op 8 November 1941 aange
vraagde rechterlijke machtiging, voor de 
vraag, welke gemeente de kosten van ver
pleging behoort te voldoen, ingevolge artikel 
39 der Armenwet slechts het tijdstip van deze 
rechterlijke machtiging beslissend kan zijn; 

dat de burgemeester van Apeldoorn voorts 
nog het vermoeden heeft uitgesproken dat 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage op
zettelijk het aanvragen van de rechterlijke 
machtiging heeft doen vertragen tot na het 
vertrek van de ouders der patiente uit d eze 
gemeente, doch dat, daargelaten dat het ge
meentebestuur van 's-Gravenhage een alles
zins aanvaardbare verklaring voor het niet 
eerder indienen van de bedoelde aanvrage 
heeft gegeven, in het algemeen de motieven, 
welke tot het kiezen van een bepaald tijdstip 
voor het doen van een zoodanige aanvrage 
hebben geleid, buiten beschouwing dienen te 
blijven, aangezien artikel 39, eerste lid der 
Armenwet zonder meer het tijdstip van de 
aanvrage beslissend doet zijn.; 

dat in deze ten slotte ook niet ter zake 
dienende is, dat het formulier voor het doen 
van de aanvrage reeds tevoren op de gemeen
tesecretarie te 's-Gravenhage gereed gemaakt 
en door de moeder onderteekend is, aange
zien als het tijdstip van het indienen van de 
aanvrage slechts kan worden beschouwd de 
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dag, waarop zij bij den bevoegden rechter is 
ingediend; 

Gezien de Armenwet; 
H eeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Apeldoorn aan te wijzen als de 
woonplaats van de arl!"'Jastige krankzinnige 
Gerritje Joh. van Laar, voor de toepassing 
van artikel 39 der Armenwet. 

(A.B.) 

z3 Januari z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

De omstandigheid, dat de armlastige 
op last van hoogerhand niet langer met 
zijn woonschuit in de gemeente N. mocht 
verblijven, terwijl in die gemeente geen 
leegstaande woning beschikbaar was, 
kon rle gemeente N. niet de vrijheid ge
ven om zich van de verdere zorg voor 
den armlastige te ontdoen door zijn ver
huizing naar K. te bekostigen. Zulks 
kan evenmin voortvloeien uit de enkele 
omstandigheid, dat de armlastige te K. 
reeds een huis gehuurd had. In casu is 
dus "afschuiving" aanwezi". 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil, betreffende de kosten 
van ondersteuning van het gezin M. Swart; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
6 Januari 1943, N°. 239 (1942)); 

0., dat Meile Swart zich op 22 November 
1941, komende uit de gemeente Naarden, 
in de gemeente Katwijk vestigde, alwaar hij 
reeds op 26 November 1941 een verzoek om 
ondersteuning deed; 

dat de burgemeester van Katwijk het ver
moeden heeft, dat door den Dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Naarden invloed 
is uitgeoefend op de komst van den arm
lastige Swart met zijn gezin in zijne gemeen
te, daarbij aanvoerende, dat de verhuiskosten 
van Naarden naar Katwijk aan Zee, ten be
drage van f 82 .50 door den Dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon werden betaald, 
niettegenstaande het feit, dat men met de 
positie van het gezin volledig op de hoogte 
was en derhalve niet anders kon verwachten 
dan dat ondersteuning ook in de gemeente 
Katwijk onmiddellijk noodzakelijk zou zijn 
en ook altijd zou blijven; dat de feiten, dat 
Swart nog al vaak verhuist, nog slechts sinds 
16 Juni 1941 in Naarden woonde en in 
Naarden geen geschikte woning te verkrijgen 
was, dat Swart, ook al was wel een woning 
beschikbaar geweest, toch niet in Naarden 
had willen b lijven wonen en bovendien reeds 
een huis voor f 6.50 per week (hetgeen voor 
een armlastige, althans in Katwijk veel te 
hoog moet worden geacht) in Katwijk had 

g"!huurd, zijns inziens in dezen daarop niet 
van invloed kunnen zijn; 

dat bij het vertrek aan Swart bovendien 
nog een bedrag van f IO ter hand werd ge
steld; dat het feit, dat de verstrekking daar
van samenviel met het tijdstip van vertrek 
naar zijn meening belangrijker is dan de 
vraag, of dit bedrag door den Dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon zelf of door 
haar namens Winterhulp Nederland werd 
betaald; 

dat de Dienst van Maatschappelijk Hulp
betoon te Naarden hiertegen aanvoert, dat 
het gezin Swart, bestaande uit vier personen, 
zich op 16 Juni 1941 met een woonschip aan 
den Amsterdamschen straatweg te Naarden 
vestigde, komende uit 's-Gravenhage; dat 
Swart reeds op den dag van vestiging te 
Naarden de hulp van zijnen dienst inriep en 
hem op dienzelfden dag een noodvoorziening 
van f 6.50 werd verstrekt, terwijl daarna het 
gezin als armlastige geregeld wekelijksche 
ondersteuning ontving van f 17.25; dat on
geveer midden November 1941 de politie 
van Naarden van de Hafenüberwachungs
stelle te Amsterdam opdracht ontving, er 
voor zorg te dragen, dat de door Swarf be
woonde schuit, op grond van de op 23 Mei 
194 I uitgevaardigde verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied - houdende buitengewone 
maatregelen voor de kustverdediging - uit 
het zoogenaamde spergebied, waarin ook de 
gemeente Naarden ligt, verwijderd of dat de 
zich daarin bevindende motor gedemonteerd 
zou worden; dat dit voor 22 November 1941 
geschied moest zijn; dat, daar Swart de 
woonschuit voor den tijd van vijf maanden, 
dus tot en met 31 October 1941 van de Ge
broeders van der Laan te Woubrugge ge
huurd had, de in de huurov.ereenkomst ver• 
melde termijn reeds was verstreken en de 
eigenaar van de schuit niets voor demontage 
van den motor voelde; dat de woonschuit 
dus door het gezin Swart voor 22 November 
ontruimd en in Woubrugge afgeleverd moest 
zijn; dat Swart zijn dienst op 20 November 
mededeelde, dat hij naar Katwijk, alwaar hij 
inmiddels een huis had gehuurd, wenschte 
te verhuizen; dat zijn dienst eerst toen ver
nam, dat Swart voor of op 22 November de 
schuit ontruimd moest hebben; dat in Naar• 
den aan Swart geen huis kon worden aange
boden, daar een leegstaande woning niet be
schikbaar was; dat Swart trouwens de schuit 
alleen vrijwillig wenschte te verlaten, wan
neer hij naar Katwijk zou worden vervoerd, 
alwaar hij wenschte te gaan wonen; dat zijn 
dienst door tusschenkomst van een expeditie
bureau vernam, dat een vrachtdienst van 
Noordwijk aan Zee, namelijk de firma Beuk, 
op 21 November zonder vracht van Baarn 
naar Noordwijk zou gaan; dat deze tegen een 
voor de huidige omstandigheden matig tarief 
de verhuizing op zich wilde nemen; dat ech
ter, toen de firma Beuk op 21 November om 
20 uur verscheen, Swart weigerde bij nacht 
te vertrekken en hij Beuk bestelde op 22 No
vember terug te komen; dat de firma Beuk, 
vertrouwende, dat Swart ook de hieruit 
voortvloeiende meerdere kosten zou betalen, 
hieraan voldeed, maar, in verband met de i extra gemaakte kosten, een totaal bedrag 
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van f uo verlangde; dat zijn dienst aanvan
kelijk zijn medewerking weigerde, doch, daar 
Swart door te verhuizen op de voor hem 
meest geschikte wijze geholpen zou zijn, 
reeds een huis te Katwijk gehuurd had en de 
expediteur Beuk eenigszins schadeloos ge
steld moest worden tengevolge van de eigen
machtige handelwijze van Swart, ten slotte 
b esloten werd de verhuizing voor f 82.50 te 
doen plaats vinden; dat, daar Swart voor
kwam op de lijst voor de N ovember-uitdee
ling van Winterhulp Nederland, in overleg 
met den burgemeester aan Swart het hem 
toegedachte bedrag, namelijk f 10 werd uit
gekeerd; dat de omstandigheid, dat de gift 
werd verstrekt op het tijdstip van vertrek, 
niets bijzonders is en alleen plaats vond om 
te voorkomen, dat Swart, die een gift van 
Winterhulp Nederland goed kon gebruiken, 
de N ovembergift van deze instelling ten ge
volge van zijn tusschentijdsche domicilie
wijziging zou missen; dat het bestuur van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Naarden van 
meening is, dat, ofschoon in de meeste ge
vallen bij het verstrekken van verhuiskosten 
door het bestuur van een Burgerlijke In
stelling van Weldadigheid aan een armlas
tige aangenomen zal worden, dat invloed 
van de zijde van het bestuur is uitgeoefend 
in den zin van artikel 40, 1• lid der Armenwet, 
toch in het onderhavige geval-Swart van in
vloed uitoefenen van de zijde van zijn dienst 
niet gesproken kan worden; dat Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Naarden immers door 
de verhuiskosten niet beschikbaar te stellen 
ten behoeve van het gezin Swart, zonder 
eenige uitgaven Swart met zijn gezin uit 
Naarden had zien vertrekken; dat de woon
schuit op 22 November door den eigenaar 
weggesleept zou zijn naar een plaats, niet 
liggende in het zoo genaamde spergebied; 
dat het gezin Swart dan als armlastige in een 
andere gemeente zou zijn aangekomen, bo
vendien bedreigd zou zijn met een gerechte
lijke ontruiming van het woonschip met alle 
daaraan verbonden onaangename gevolgen, 
om dan uiteindelijk toch in de gemeente 
Katwijk aan te komen, aangezien daar im
mers reeds een huis was gehuurd en Swart 
wenschte te gaan wonen; 

0. dat uit de stukken weliswaar blijkt, dat 
de armlastige niet langer met de woonschuit 
in de gemeente Naarden in verband met de 
op 23 Mei 1941 uitgevaardigde verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied houdende buitenge
wone maatregelen voor de kustverdediging 
mocht verblijven, terwijl de Dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Naarden 
daarnevens aanvoert, dat voor Swart in deze 
gemeente geen leegstaande woning beschik
baar was, doch dat een en ander aan de ge
meente Naarden toch niet de vrijheid kon 
geven om zich van de verdere zorg voor den 
armlastige te ontdoen door zijn verhuizing 
naar Katwijk te bekostigen; 

dat dit evenmin kan voortvloeien uit de 
enkele omstandigheid, dat Swart te Katwijk 
reeds een huis gehuurd had; 

dat dan ook moet worden geoordeeld, dat 
de Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Naarden zich in deze aan afschuiving in 
den zin van artikel 40 der Armenwet heeft 

schuldig gemaakt; 
Gezien deze wet ; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning door het gemeentebestuur van Katwijk 
van den armlastige M. Swart van 24 Novem
ber 1941 af komen ten laste van den Dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Naarden 
voor den duur van ten hoogste een jaar. 

(A.B.) 

z8 Januari z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. artt. 344 lid 1, 2 ° , 422; 
Vee- en Vleeschverordening 1942 art. 
53.) 

Nu de Econ. Rechter voor het bewijs 
heeft gebruik gemaakt van een ambts
eedig p .-v. met de beperking "voorzoo
ver berustend op eigen waarneming of 
wetenschap van de verbalisanten", 
mocht het Hof dit vonnis met overne
ming van den inhoud van dit p.-v. als 
bewijsmiddel zonder eenig deel daarvan 
bepaaldelijk uit te sluiten alleen beves
tigen, indien de geheele inhoud van het 
p.-v. op eigen waarneming en onder
vinding van de verbalisanten berustte. 

D e bestreden verklaring is in verband 
met het voorafgaande niets anders dan 
eene mededeeling van de verbalisanten, 
dat zij, na de bloedspatten te hebben 
waargenomen, die tegen de muren zaten, 
den indruk kregen, dat hier vaker was 
geslacht; deze verklaring, aldus opge
vat, bevat niet meer, dan verbalisanten 
konden waarnemen en ondervinden. 

Het middel, stellend dat art. 53 Vee
en Vleeschverordening 1942 ten on
rechte verbindend werd geoordeeld, 
faalt, omdat het desbetreffende Besluit 
van den Secr.- Gen. van Landbouw en 
Visscherij als gebied der Voedselvoor
ziening, waarvoor de Bedrijfsorganisatie 
voor vee en vleesch is ingesteld onder 
meer aanwijst de be- en verwerking van 
vee en daaronder behoort het slachten 
van vee> zijnde zulks in dit verband in 
den regel een der eerste handelingen, die 
aan het slachtvee plegen te geschieden. 

Qualificatie verbeterd tot : ,,opzette
lijk in strijd handelen met een krach
tens het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 gesteld verbod tot het slach
ten van varkens". 

Op het beroep van A. van L., van beroep 
garagehouder, wonende te Udenhout, req. 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 27 Juli 
1942, houdende in hooger beroep met na te 
melden uitzondering bevestiging van een 
vonnis van den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te Breda van 15 Mei 1942, waar
bij req. terzake van "opzettelijk handelen in 
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strijd met een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit gesteld verbod", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 4, 18 Voedselvoorzienings
besluit, 1, 9, 36 Landbouwcrisiswet 1933, 1, 
15, 53, 93 Vee- en Vleeschverordening, 1, 2, 
3, 14, 15 Econ. Sanctiebesluit, 10, 33, 55, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
van zes maanden met verbeurdverklaring 
van de inbeslaggenonien goederen, hebbende 
het Hof het vonnis alleen voorzoover de aan 
den verdachte opgelegde hoofdstraf betreft 
vernietigd en hem veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van zeven maanden. (Gepleit 
door Mr. J. R. H . van Schaik Jr.). 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
S., immers v. t. van de artt. 152 en 153 

van de Grondwet, 338, 339, 344, 350, 351, 
358, 359, 398, 4 15, 423 en 425 Sv., 1, 2, 4 en 
18 van het Voedselvoorzieningsbesluit, 1, 9 
en 36 van de Landbouwcrisiswet 1933, 53 der 
Vee- en Vleeschverordening 1942, 5, 6 en 7 
van het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941, bepaling A II van het Besluit van 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij van 17 Oct. 1941 No. 32053 en 
art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit, door be
houdens de in de hoofdstraf aangebrachte 
wijziging en de motiveering daarvan, te be
vestigen het vonnis van den Econ. Rechter 
te Breda van 15 Mei 1942 ofschoon: 

a. blijkens de aanteekening van het mon
deling vonnis van den Econ. Rechter in het 
proces-verbaal der terechtzitting tot het be
wijs heeft medegewerkt de inhoud van een 
ambtseedig proces-verbaal van A. Bos en 
J. J . van Loon, controleurs Landbouwcrisis
wet 1933 te Eindhoven, welk proces-verbaal 
o. m. inhoudt, dat gezien de bloedspatten, 
welke tegen de muren zaten, in de garage van 
req. vaker was geslacht, welke verklaring niet 
op eigen waarneming en ondervinding berust, 
zoodat het Hof door de bewijsvoering van 
het beroepen vonnis over te nemen zonder 
te doen uitkomen, dat het deze verklaring 
niet als bewijsmiddel gebruikte, zijn arrest 
niet behoorlijk met redenen heeft omkleed; 

b. daarbij ten onrechte art. 53 der Vee- en 
Vleeschverordening verbindend werd geoor
deeld en req. wegens de overtreding daarvan 
strafbaar werd verklaard; 

c. daarbij ten onrechte het ten laste van 
req. bewezen verklaarde feit werd gequalifi
ceerd als "opzettelijk handelen in strijd met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod" en de aangehaalde artikelen 
van het Voedselvoorzieningsbesluit, de Land
bouwcrisiswet 1933 en het Econ. Sanctiebe
sluit 1941 werden toegepast; 

vloeiende daaruit tevens voort, dat ook de 
strafoplegging van het Hof geen rechtsgel
digen grondslag heeft; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis met qualificatie als voormeld ten laste 
van req. is bewezen verklaard : dat hij op of 
omstreeks 4 Maart 1942 onder de gemeente 

Udenhout, althans in het Arrondissement 
Breda, opzettelijk in strijd met het op grond 
van het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 gestelde voorschrift van art. 53 lid 
1 der Vee- en Vleeschverordening 1942 meer 
varkens heeft geslacht; 

0. t.a. v. het onderdeel a van het middel: 
dat, nu de Econ. Rechter voor het bewijs 

onder meer heeft gebruik gemaakt van een 
ambtseedige proces-verbaal opgemaakt door 
twee verbalisanten met de beperking: ,,voor
zoover berustend op eigen waarneming of 
wetenschap van die verbalisanten", het Hof 
dit vonnis met overneming van den inhoud 
van dit proces-verbaal als bewijsmiddel zon
der eenig deel daarvan bepaaldelijk uit te 
sluiten, alleen mocht bevestigen, indien de 
geheele inhoud van het proces-verbaal op 
eigen waarneming en ondervinding van de 
verbalisanten berustte; 

dat zulks hier inderdaad het geval is; dat 
aan de in het middel genoemde verklaring in 
het voor het bewijs gebruikte ambtseedig 
proces-verbaal onmiddellijk voorafgaat: ,,In 
een garage behoorende bij genoemd pand, 
zagen wij op de vloer en tegen de muren 
bloedspatten en varkenshaar. Wij kregen den 
indruk, dat hier kort te voren één of meer 
varkens geslacht moesten zijn"; dat de be
streden verklaring in verband met het voor
afgaande niets anders is dan eene mededee
ling van de verbalisanten; dat zij, na de 
bloedspatten te hebben waargenomen, die 
tegen de mw-en zaten, den indruk kregen, 
dat hier vaker was geslacht en deze verkla
ring aldus opgevat niet meer bevat, dan ver
balisanten konden waarnemen en ondervin
den · 

o'. wat het onderdeel b van het middel be
treft: 

dat dit onderdeel aldus is toegelicht, dat, 
nu het Besluit van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Landbouw en Visscherij van 17 
Oct. 1941 no. 32053 als gebied der Voedsel
voorziening, waarvoor de Bedrijfsorganisatie 
voor vee en vleesch is ingesteld aanwijst a. 
den handel in- en de be- en verwerking van 
vee en vleesch, b. de veeteelt, art. 53 der 
Vee- en Vleeschverordening 1942, welke ver
ordening ingevolge genoemd Besluit van den 
Secretaris-Generaal door het Bestuur der 
Bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch is 
vastgesteld, onverbindend zou zijn, omdat 
het slachten van vee niet zou begrepen zijn 
in de bovengenoemde aanwijzing, die ge
noemde Secretaris-Generaal bij zijn besluit 
van 17 Oct. 1941 als gebied der Voedselvoor
ziening heeft gedaan; 

dat deze stelling echter niet opgaat, om
dat onder de be- en verwerking van vee be
hoort het slachten van vee, zijnde zulks in 
dit verband in den regel een der eerste han
delingen, die aan het slachtvee plegen te ge
schieden; 

dat derhalve dit onderdeel faalt; 
0. wat het onderdeel c van het middel be

treft: 
dat inderdaad de gegeven qualificatie niet 

juist is en het bewezen verklaarde feit op
levert: ,,opzettelijk in strijd handelen met 
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een krachtens het organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 gesteld verbod tot het 
slachten van varkens"; 

dat voorts het aanhalen van wetsartikelen 
die niet zijn toegepast niet tot vernietiging 
van de gegeven uitspraak kan leiden; 

Vernietigt het bestreden arrest, alleen 
voor zoover daarbij is bevestigd de bij het 
vonnis aan het bewezenverklaarde gegeven 
benaming; en 

R echtdoende krachtens art. ros der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt mede het bevestigde vonnis in 
zooverre: 

Qualificeert het bewezenverklaarde als 
hierboven vermeld; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die t. a.v. het 
onderdeel b van het middel opmerkte: 

"Onderdeel b van het middel is naar mijne 
meening ongegrond, omdat de door de Be
drijfsorganisatie voor Vee en Vleesch in art. 
53 der Vee- en Vleeschverordening 1942 uit
gevaardigde verbodsbepaling, .,het slachten 
van rundvee, varkens, paarden, schapen en 
geiten is verboden", steunt op de bij het Be
sluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij d.d . 17 Oct. 1941 no. 
32053 (Ned. Stct. van 18 Oct. 1941, no. 203), 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (bepaaldelijk de artt. 1, 2, 
5, 6 en 7 van dit Besluit), aan genoemde be
drijfsorganisatie verleende verordenende be
voegdheid op het gebied der Voedselvoorzie
ning waarvoor die Bedrijfsorganisatie is in
gesteld, dus o. a . t en aanzien van de be- en 
verwerking van vee (éénhoevige dieren, run
deren, varkens, schapen en geiten), waartoe 
ongetwijfeld behoort het slachten van vee, 
daar toch onder slachten van een dier in het 
algemeen wordt verstaan het gewelddadig 
dooden van dat dier en het daarna door ver
schillende verrichtingen voor consumptie ge
schikt maken (H. R. 1 Dec. 1941 N . J. 1942 
no. 460). D e Secr.-Gen. van het D ep. van 
Landbouw en Visscherij heeft dan ook ge
noemde Bedrijfsorganisatie tot het uitvaar
digen van vorenbedoeld slachtverbod b e
voegd geacht, hetgeen duidelijk blijkt uit 
zijn Besluit van 31 Dec. 1941, no. 39748 
(Ned. Stct. van 31 Dec. 1941 no. 254), hou
dende intrekking van door hem uitgevaar
digde slachtverboden met ingang van 1 Jan. 
1942, zijnde de dag, met ingang waarvan het 
door meergenoemde Bedrijfsorganisatie in 
genoemd art. 53 uitgevaardigde slachtverbod 
in werking is getreden."] 

(N. J.) 

r8 januari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Warenwet S. 1935 No. 793 
artt. 20-24; Melkstandaardisatiebesluit 
art. 13.) 

Terecht is de ambtenaar 0. M . niet
ontvankelijk verklaard in zijne strafver
volging, omdat nu het monster niet was 
gezegeld en dus was genomen in strijd 

met art. 21 der Warenwet, terwijl de 
artt. 18 tot 28 van de Warenwet krach
tens art. 13 Melkstandaardisatiebesluit 
ook op dit besluit van toepassing zijn, 
eene strafvervolging alleen mogelijk is 
krachtens art. 24 der Warenwet. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Almelo, req. van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Almelo van 30 Juni 1942, houdende in hoo
ger beroep bevestiging met aanvulling en 
verbetering van gronden van een vonnis van 
het Kantongerecht te Enschede d .d . 11 Maart 
1942, waarbij de Ambtenaar van het 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Enschede niet ont
vankelijk is verklaard in zijne strafvervol
ging tegen G. J. N., van beroep melkventer, 
wonende te Enschede. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
.,S., althans v . t. van de artt. IO, 142, 348, 

349 Sv. j 0
• artt. 20, 21; 24 der Warenwet j 0

• 

artt. 1, 4, 8 der Keuringsverordening van de 
gemeente Enschede, door te beslissen dat 
voor overtreding van het Melkstandaardisa
tiebeslui t voor een andere strafvervolging, 
dan die welke gebaseerd is op art. 24 van de 
Warenwet geen plaats is en d e onderhavige 
strafvervolging geacht moet worden op ge
noemd artikel gegrond te zijn"; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telastegelegd, dat hij als melk
venter een hoeveelheid voor den handel en 
menschelijk gebruik bestemde "melk" in den 
zin van art. 1 van het Melkstandaardisatie
besluit, althans kennelijk als aanwezige waar, 
t en verkoop of ter aflevering in voorraad 
heeft gehad, waarvan het procentisch vetge
halte 1.85 bedroeg, althans, waarvan het pro
centisch vetgehalte niet was gelegen tusschen 
2.4 en 2.6; 

dat de Kantonrechter te dien aanzien heeft 
beslist, dat de Ambtenaar van het 0. M. niet 
ontvankelijk is verklaard in zijn strafvervol
ging, omdat blijkens het proces-verbaal van 
G. A. H. d.d. 29 D ec. 1941 door hem bij de 
monstering niet is gehandeld overeenkomstig 
het bepaalde in art. 2x der Warenwet S . x935 
no. 793 - immers het monster door hem niet 
is verzegeld, moetende het naleven dezer be
paling als voorwaarde voor de ontvankelijk
heid der vervolging worden beschouwd; 

0 . dat in het b estreden vonnis de Recht
bank heeft overwogen, dat de 0. van J. heeft 
gevorderd, dat de Rechtbank genoemd von
nis zal vernietigen met schuldigverklaring 
van en strafoplegging aan verdachte; 

dat ter toelichting van deze vordering is 
betoogd, dat art. 21 van de Warenwet slechts 
van toepassing is op de strafvervolging 
krachtens art. 24 dier wet, welke strafver
volging dus gegrond is op het proces-verbaal 
van het hoofd van den keuringsdienst, doch 
toepassing mist, indien, zooals in het onder
havige geval, de strafvervolging gebaseerd is 
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op het proces-verbaal van den opsporings
ambtenaar, die de overtreding heeft gecon
stateerd; 

dat dienaangaande het Melkbesluit 1939 
in art. 42 uitdrukkelijk voorschrijft, dat voor 
de beoordeeling of melk en melkproducten 
voldoen aan de in dat besluit gestelde 
eischen, moet gebruik gemaakt worden van 
de onderzoekingsmethoden, aangegeven in 
de bij dat besluit behoorende bijlagen, ter
wijl in bijlage I onder A sub 7 worden voor
geschreven de methoden ter vaststelling van 
het vetgehalte; 

dat hieruit blijkt, dat de wetgever voor 
overtredingen van de bepalingen in genoemd 
Melkbesluit, voorzooverre betrekking heb
b ~nde op het vetgehalte, laboratoriumonder
zoek een onmisbare voorwaarde heeft geacht, 
zoodat te dier zake een strafvervolging an
ders dan krachtens art. 24 der Warenwet 
niet mogelijk is; 

dat voorts in het Melkstandaardisatiebe
sluit een bepaling, overeenkomende met bo
venaangehaald artikel van het Melkbesluit 
ontbreekt, doch, dat het in de vorige over
weging genoemde beginsel geacht moet wor
den ook aan het Melkstandaardisatiebesluit 
ten grondslag te liggen; 

dat toch zulks voortvloeit uit den aard 
van bedoelde overtredingen, welke voor zin
tuigelijke waarneming niet vatbaar zijn, zoo
dat alleen labor,itoriumonderzoek op objec
tieve wijze het begaan zijn van die overtre
ding kan doen vaststaan; 

dat waar derhalve voor de onderhavige 
overtreding voor een andere strafvervolging, 
dan die welke gebaseerd is op art. 24 van de 
Warenwet geen plaats is, de onderhavige 
strafvervolging geacht moet worden op ge
noemd artikel gegrond te zijn; 

dat derhalve, nu vaststaat, dat het geno
men monster in strijd met art. 2 1 van de 
Warenwet - welk artikel krachtens art. 13 
van voornoemd Melkstandaardisatiebesluit 
ook op dat besluit van overeenkomstige toe
passing is - niet was gezegeld, de Kanton
rechter terecht den Ambtenaar van het 0. M. 
m zijn vordering niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

0. dat in de schriftuur tot toelichting van 
het middel is aangevoerd: 

"Noch art. 24 der Warenwet, noch het 
Melkstandaardisatiebesluit houden een regel 
in, welke aan het 0 . M. voorschrijft, op 
welke basis het een vervolging moet of mag 
instellen. Art. 24 voornoemd geeft enkel 
voorschrift aan het hoofd van het laborato
rium en ook deze zelfs nog niet van dwin
genden aard. Immers ook al blijkt uit een 
monsteronderzoek het gepleegd zijn van een 
overtreding, dan is het hoofd vrij , in het al 
dan niet uitlokken van een vervolging. Een 
rechtstreeksch dwingend voorschrift, gericht 
aan het 0. M . is in art. 24 der Warenwet niet 
te lezen. Ook in het Melkstandaardisatiebe
sluit is een dergelijk voorschrift, gericht aan 
het 0 . M., niet te vinden. Het 0. M. is der
halve vrij, bij het instellen van een strafver
volging ter zake van dergelijke overtredin
gen, om de vervolging te gronden enkel op 

' het proces-verbaal van den opsporingsamb
tenaar, zonder dat een monstername is ge
schied, of indien dit wel is geschied, met 
verwaarloozing van deze monstername. De 
ontvankelijkheid van het 0. M . komt bij het 
volgen van een vervolging, los van eenige 
monstername, niet in het geding, het wordt 
dan echter wel een kwestie of voldoende be
wijs ter terechtzitting zal aanwezig zijn: In 
casu was de Rechtbank nog niet hieraan toe"; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat de beslissing van de Rechtbank juist 

is, omdat, nu het monster niet was gezegeld 
en dus was genomen in strijd met art. 21 der 
Warenwet, terwijl de artt. 18 tot 28 van de 
Warenwet krachtens art. 13 van het Melk
standaardisatiebesluit ook op dit besluit van 
toepassing zijn, eene strafvervolging alleen 
mogelijk is krachtens art. 24 der Warenwet 
en terecht de Ambtenaar van het 0. M. niet 
ontvankelijk is verklaard in zijne strafver
volging ; 

dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die verwees 
naar arr. H . R. 24 Juni 1935 N. J. 1936 No. 
58 ; H.R. 16 Maart 192~ N. J . 1925 blz. 696; 
H. R. 10 Jan. 1938 N. J. 1938 No. 788 m . 
n. T .] 

(N. J.) 

2 2 Januari 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 9.) 

Terecht is het onderhavige voetpad 
niet aan het openbaar verkeer onttrok
ken, daar het voor het verkeer geenszins 
zonder beteekenis is, en niet is gebleken 
van de aanwezigheid van aan het alge
meen belang ontleende redenen, welke 
de onttrekking van het pad aan het open
baar verkeer zouden kunnen rechtvaar
digen; het voordeel, dat de grondstrook, 
waarover het pad loopt, na de onttrek
king aan het openbaar verkeer als cul
tuurgrond in gebruik zou kunnen wor
den genomen, vermag voor die onttrek
king geen voldoend motief te vormen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door J . H. 
Janse en J . A. Maas, beiden te Arnemuiden 
tegen het besluit van den Commissaris en de 
fungeerende Bestuursraden der provincie 
Zeeland van 8 September 1942, n°. 2218, 2 • 
afdeeling, houdende ongegrondverklaring 
van hun beroep tegen het besluit van den 
burgemeester van Arnemuiden van 31 Maart 
1942, n° . 3952-202, waarbij afwijzend is be
schikt op hun verzoek om het Kleverkerkfche 
voetpad II, no. 18 van den legger der wegen 
in de gemeente Arnemuiden aan het open
baar verkeer te onttrekken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, (advies van 
13 J anuari 1943, n°. 10); 

0. dat de burgemeester der gemeente 
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Arnemuiden, waarnemende de taak van den 
gemeenteraad, bij besluit van 31 Maart 1942, 
n°. 3952- 202, afwijzend heeft beschikt op het 
verzoek van J. A. Maas en J. H. J anse, beiden 
te Arnemuiden, tot onttrekking van het open
baar verkeer van het op hunne gronden lig
gende Kleverskerksche voetpad II nummer 
18 van den legger der wegen en voetpaden in 
die gemeente, en het bedoelde voetpad ten 
behoeve van het verkeer gehandhaafd; 

dat, nadat van dit besluit de beide ver
zoekers bij den Commissaris en de fungeeren
de Bestuursraden der provincie Zeeland in 
beroep waren gegaan, deze bij besluit van 
8 September 1942, n°. 2218, 2de afdeeling, 
het beroep ongegrond hebben verklaard en 
vooralsnog het bedoelde pad niet aan het 
openbaar verkeer hebben onttrokken, uit 
overweging, dat de beweegredenen, welke 
den burgemeester voornoemd hebben geleid 
tot afwijzing van het verzoek van de appel
lanten, in hoofdzaak de volgende zijn ge
weest: 

1• . dat door 91 te Arnemuiden wonende 
visschers, van wie het overgroote deel dage
lijks van Arnemuiden naar Veere, waar hun 
schepen ligplaats hebben, en terug moet 
loopen, bezwaar is gemaakt tegen onttrek
king aan het openbaar verkeer van het be
doelde voetpad, daar zulks tot gevolg zou 
hebben, dat zij iederen dag een belangrijk 
grooteren afstand zouden moeten afleggen; 
2• . dat eveneens door vrijwel alle bewoners 
van Kleverskerke bezwaar is gemaakt tegen 
opheffing van het onderhavige voetpad; dat 
de appellanten ten gunste van de opheffing 
van het pad een beroep doen op de belangen 
van de voedselvoorziening, welke, gelet op 
het geringe gebruik, dat van het pad wordt 
gemaakt, zouden eischen, dat dit aan het 
openbaar verkeer wordt onttrokken en als 
cultuurgrond in gebruik genomen, terwijl zij 
er voorts nog op wijzen, dat het Klevers
kerksche voetpad - I, dat voorheen tezamen 
met het onderhavige pad een verbinding 
vormde tusschen Kleverskerke en Arnemui
der> - reeds aan het openbaar verkeer is 
onttrokken; dat het onderhavige pad, dat 
verhard is met sintels, in het bijzonder in den 
huidigen tijd, nu rijwielbanden en schoeisel 
schaarsch zijn, nog wel degelijk in een be
hoefte voorziet, vooral voor de bewoners van 
Kleverskerke, die, indien het pad aan het 
openbaar verkeer werd onttrokken, een be
langrijk grooteren afstand zouden hebben af 
te leggen om langs een verharden weg Arne
muiden te kunnen bereiken, terwijl ook de 
bovengenoemde visschers, die evenzeer als 
de appellanten werkzaam zijn in het belang 
der voedselvoorziening, een respectabel be
lang hebben bij behoud van het pad; dat 
het hiertegenoverstaande, toch wel zeer ge
ringe belang, dat voor de voedselvoorziening 
zou zijn gelegen in een opheffing van het pad, 
dat slechts voor een zeer onbelangrijk deel 
door bouwland loopt en voor het overige deel 
de begrenzing der kadastrale perceelen volgt 
dan wel door weiland loopt, geenszins op
weegt tegen het ongerief, dat de bewoners 
van Kleverskerke en de bedoelde visschers 
van zulk een opheffing zouden ondervinden; 
dat nu wel aan de appellanten kan worden 
toegegeven, dat het Kleverskerksche voet
pad - I, dat vroeger tezamen met het 

onderhavige pad een verbinding vorm d e 
tusschen Kleverskerke en Arnemuiden , het 
vorige jaar bij een door Gedeputeerde Staten 
dezer provincie goedgekeurd besluit van den 
raad der gemeente Arnemuiden het aan 
openbaar verkeer werd onttrokken, doch dat 
een vergelijking van dit geval met het onder
havige niet opgaat, aangezien de onttrekking 
aan het openbaar verkeer van het Klevers
kerksche voetpad - I berustte op de over
weging, dat door de verharding van den van 
Cittersweg, n°. 33 van den legger der wegen 
in Arnemuiden, en het Hazenbergsche ' 
wegeling, n°. 16 van dien legger, goede ver
bindingswegen van de bebouwde kom der ge
meente Arnemuiden met den Burgemeester 
Lantsheerweg, n°. 14 van den bedoelden leg
ger, tot stand zijn gekomen, waardoor ç!e 
eer.igszins grootere afstand, dien voetgangers 
teng~volge van de opheffing van dit pad 
hebbe~ af te leggen, van geen of zeer geringe 
beteekenis is, doch dat soortgelijke omstan
digheden, gelet op het feit, dat de Derring
moerweg en de Oude Kleverskerksche weg, 
respectievelijk n°. 19 en n°. 20 van den boven
bedoelden legger, nog niet vérhard zijn, zich 
in casu niet voordoen; dat de burgemeester 
van Arnemuiden derhalve afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van de appellanten tot 
onttrekking aan het openbaar verkeer van 
het onderhavige pad; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
en de fungeerende Bestuursraden der pro
vincie Zeeland J. A. Maas en J. H. Janse 
voornoemd in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat zij, gebruikers van de perceelen 
bouw- en weiland, gelegen aan het onder
havige voetpad, opheffing van het bedoelde 
pad verzochten o.a. op grond van de na
volgende feiten: 1• . het zeer geringe gebruik 
van dit pad door voetgangers, 2• . het mis
bruikmaken van fietsers (het pad is vrij smal) 
door elkander te passeeren in de veldvruch
ten op het land naast het pad gelegen, 3•. het 
betreft een vruchtbare strook grond, die nu 
aan de cultuur wordt onttrokken, en 4°. het 
verlengde gedeelte naar Arnemuiden is reeds 
opgeheven; dat op het verzoek afwijzend is 
beschikt; dat zij zich daardoor bezwaard ge
voelen; dat weliswaar, naar de burgemeester 
meedeelt, door 91 Arnemuidensche visschers 
en bijna alle inwoners van het dorp Klevers
kerke bezwaar is gemaakt tegen opheffing 
van het onderhavige pad, doch dat zij, ap
pellanten, als gebruikers van de perceelen, 
waaraan dit pad is gelegen, uit eigen weten
schap kunnen verklaren, dat slechts door een 
enkelen visscher van het pad wordt gebruik 
gemaakt, daar welhaast alle visschers, over 
een rijwiel beschikkende, per fiets over den 
grooten weg rijden en niet als voetganger 
over het pad wandelen, terwijl ook slechts 
zelden door een inwoner van Kleverskerke 
van het meergenoemde pad gebruik wordt 
gemaakt; dat huns inziens het pad alsnog 
aan het openbaar verkeer dient te worden 
onttrokken; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat het onder
havige voetpad een door visschers en andere 
personen gebezigde verbindingsweg uitmaakt 
en voor het verkeer geenszins zonder betee
kenis is; 

dat daartegenover niet is gebleken van de 
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aanwezigheid van aan het algemeen belang 
ontleende redenen, welke de onttrekking van 
het pad aan het openbaar verkeer zouden 
kunnen rechtvaardigen; 

dat met name het voordeel, dat de grond
strook, waarover het pad loopt, na d e ont
trekking aan het openbaar verkeer als cul
tuurgrond in gebruik zou kunnen worden ge
nomen, geen voldoende motief voor die ont
trekking vermag te vormen; 

dat derhalve terecht bij het bestreden be
sluit de afwijzing van het verzoek is gehand
haafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N° . 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

25 Januari I943· ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vee- en Vleeschverordening 
1942 art. 53.) 

De Vee- en Vleeschverordening 1942 
is volgens de op dit stuk bestaande be
palingen rechtsgeldig tot stand gekomen, 
afgekondigd in het Voedselvoorzienings
blad en mitsdien verbindend. De wijzen 
van afkondiging geregeld in § 9 van de 
verordening van den Rijkscommissaris 
3-1940 en art. 1 van de verordening van 
den Rijkscommissaris 177-1940 zijn al
leen van toepassing op de algemeen 
rechtsverbindende voorschriften van den 
Rijkscomm. en van de Secretarissen
Gen. en derhalve niet op andere veror
deningen, zooals b .v. de provinciale en 
de gemeente-verordeningen, noch op de 
verordeningen van de in art. 152 Grond
wet bedoelde lichamen. 

Op het beroep van H. J. F. te Raalte, sla
gersknecht, req. van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Arnhem, kamer voor 
strafzaken, rakende het economisch leven, 
van 25 September 1942, bij verstek gewezen, 
bevestigende een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Zwolle van 7 Juli 1942, waarbij req. ter zake 
van "opzettelijk in strijd handelen met een 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 gesteld verbod tot het slach
ten van rundvee" , met aanhaling van de artt. 
:r, 2> 3 Econ. Sanctiebesluit i:94:1, 7 Organi
satiebesluit Voedselvoorziening en 53 Vee
en Vleeschverordening 1942 is veroordeeld 
tot zes maanden gevangenisstraf met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
koeienhuid; (Gepleit door Mr. W . Francken, 
adv. te 's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 

S. en v. t. van art. 2 der Wet A. B. van 
15 Mei 1829 (S. 22), art. 1 Sr. art. 423 Sv., 
art. 3 van het Besluit van 7 April 1941 ( 71/ 
1941) §§ 2 en 9 van de Verordening van den 
Rijkscommissaris van 29 Mei 1940 (3/1940), 
§ 1 der Verordening van 21 Juni 1940 (23/ 
1940), § 1 der Ve~ordening van 17 Oct. 1940 
(177/1940), §§ 1, 2, 6 en 7 van het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 (69/ 
1941), §§ 1, 2, 3 en 7 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 (174/1941), door bevestiging van 
het vonnis van den Econ. Rechter, waarbij 
het ten laste gelegde en bewezenverklaarde 
feit is gequalificeerd en gestraft als daarin 
vermeld mede op grond van art. 53 van een 
Vee- en Vleeschverordening 1942, schoon 
dit bij gebrek van behoorlijke afkondiging 
niet verbindend was"; 

0. dat bij het bevestigde vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- overeenkomstig het ten laste gelegde is 
bewezen verklaard, dat req. in de gemeente 
Raalte op of omstreeks 20 Mei 1942 weten
de, dat hetgeen hij deed verboden was, met 
J. B. G. en A.M. K., althans met een hunner, 
in strijd met het bij de op grond van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1942 uit
gevaardigde Vee- en Vleeschverordening 1942 
gesteld verbod tot het slachten van rundvee 
een rund heeft geslacht; 

Wat het middel betreft: 
0 . dat dit blijkens de toelichting berust op 

de stelling, dat de Vee- en Vleeschverorde
ning 1942, inhoudende voorschriften van al
gemeen rechtsverbindenden aard, niet ver
bindend is, omdat zij niet is afgekondigd in 
het Staatsblad of in de Staatscourant, zooals 
bij de artt. 1 en 2 van de Verordening van 
den Rijks-Commissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, betreffende de wijze van 
bekendmaking van bepaalde rechtsvoor
schriften, van 17 Oct. 1940 (V.bl. no. 177/ 
1940), voor dergelijke voorschriften is vast
gesteld; 

0. met betrekking tot deze stelling: 
dat bij Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied tot uitoefening van de regeeringsbe
voegdheden in Nederland van 29 Mei 1940 
(V.Bl. no. 3/1940), - behalve aan den Rijks
commissaris -, wetgevende bevoegdheid is 
toegekend aan de Secretarissen-Gen. der 
Ned. Dep. van Alg. Bestuur tot het geven 
van uitvoeringsvoorschriften voor de gelden
de Nederlandsche wetten en voor de veror
deningen van den Rijkscommissaris, - blij
vende het toen geldende Nederlandsche recht 
onder het in§ 2, 2e en 3e lid gestelde voorbe
houd van kracht - welke wetgevende be
voegdheid van de Secretarissen-Gen. bij § 1 
van de Verordening van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Gen. van de Ned. Dep. van Alg. Be
stuur van 21 Juni 1940 (V.Bl. no. 23/1940) 
is uitgebreid; 

dat voorts bij § 9 van voormelde verorde
ning van 29 Mei 1940 is bepaald, dat alge
meen rechtsverbindende verordeningen wor
den bekend gemaakt, - d. w. hier zeggen 
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"afgekondigd", - in het "Verordeningenblad 
voor het bezette Nederlandsche gebied", ter
wijl art. r rste lid van voormelde verorde
ning van 17 Oct. 1940 (V.B. no. 177/1940) 
nader bepaalt, dat algemeen rechtsverbin
dende voorschriften, door bedoelde Secreta
rissen-Gen. uitgevaardigd, in plaats van in 
gen oemd Verordeningenblad in de Neder
landsche Staatscourant kunnen worden afge
kondigd, en in het 2de lid, dat afkondiging 
v an niet algemeen rechtsverbindende voor
schriften der Secretarissen-Gen. in de N ed. 
Staatscourant geschiedt; 

dat uit dit samenstel van bepalingen dui
delijk b lijkt, dat in § 9 van de verordening 
van 29 M ei 1940 en in art. 1 van de Veror
dening van 17 Oct. 1940 uitsluitend wordt 
geregeld de afkondiging van de algemeen 
rechtsverbindende voorschriften van den 
Rijkscommissaris en van de Secretarissen
Gen., waarop die verordeningen betrekking 
hebben; 

dat deze wijzen van afkondiging derhalve 
n iet van toepassing zijn op andere verorde
ningen, zooals bijv. de provinciale en de ge
meenteverordeningen, noch op de verorde
ningen van de in art. 152 Grondwet bedoelde 
lichamen; 

dat de Secr.-Gen. van Landbouw en Vis
scherij bij besluit van 17 Oct. 1941 (Stct. 18 
Oct. 1941 no. 203) krachtens de hem bij het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
verleende bevoegdheid als lichaam in den 
zin van art. 152 Grondwet de Bedrijfsorgani
satie - bij beschikking van 27 Juli 1942 
(Ned. Stct. 143) vervangen door Bedrijfs
schap - voor Vee en Vleesch ingesteld, daar
aan verordenende bevoegdheid verleend en 
er voor een reglement vastgesteld heeft, 
waarin - voorzoover daarbij niet is afgewe
ken van het Algemeen Reglement, betref
fende de samenstelling, inrichting en be
voegdheid van organisaties, ingesteld op het 
gebied der Voedselvoorziening van 15 Juli 
1941 (Stct. 16 Juli 1941 no. 136), dit laatste 
op genoemde bedrijfsorganisatie van toepas
sing is verklaard; 

dat in art. 13 van dat Algemeen Reglement 
bepaald wordt, dat verordeningen eener or
ganisatie worden bekend gemaakt in het 
Voedselvoorzienin gsblad en, zoo noodig, in 
één of meer door het bestuur aan te wijzen 
vakbladen, terwijl in bedoeld bijzonder regle
ment een hiervan afwijkende regeling niet 
voorkomt; 

dat dit voorschrift van art. 13 niet de gren
zen overschrijdt van de aan genoemden Secr.
Gen. bij het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 gegeven bevoegdheid, daar re
geling van de verordenende bevoegdheid 
eener o rganisatie mede omvat de wijze van 
afkondiging, waardoor hare verordeningen 
rechtskracht verkrijgen; 

dat het Bestuur van de Bedrijfsorganisatie 
Vee en Vleesch op 18 Dec. 1941 heeft vast 
gesteld de Vee- en Vleeschverordening 1942, 
en deze heeft doen afkondigen in het Voed
selvoorzieningsblad van 24 D ec. 1941 no. 1 ; 

dat uit een en ander volgt, dat de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 volgens de op dit 

stuk bestaande bepalingen rechtsgeldig tot 
stand gekomen, afgekondigd en mitsdien 
verbindend is; 

0 . dat de stelling, waarop het middel be
rust, derhalve geen steun vindt in de daarbij 
aangehaalde wetsvoorschriften - en even
min in eenig ander wetsvoorschrift - en het 
middel dus niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen- Rombach]. 

(N. J.) 

25 Januari ,943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 359; Econ. Sanctie
besluit 1941, art. r lid 2.) 

Uit de verklaring van req., dat hij 
wist, dat het vervoer van erwten en boo
nen verboden was heeft de Econ. Rech
ter kunnen afleiden, dat req. opzettelijk 
in strijd met het desbetreffende verbod 
heeft gehandeld, welk verbod te vinden 
is in het Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941. 

Nu niet blijkt van een uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer, dat het bewezen
verklaarde feit op req. als dader daarvan 
niet strafbaar zouden zijn en evenmin 
van eenigen strafuitsluitingsgrond, kon 
worden volstaan met de qualificatie van 
het bewezene en de wettelijke voor
schriften, waarop de strafoplegging is 
gegrond, in het vonnis te vermelden als
mede req. strafbaar te verklaren. D e be
slissingen, dat het bewezenverklaarde 
feit en req. als dader van dat feit straf
baar zijn, zijn daarom voldoende met 
redenen omkleed. 

Op het beroep van P. B ., van beroep ver
tegenwoordiger, wonende te Amsterdam, 
req . van cassatie tegen een vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Alk
maar van 9 Sept. 1942, waarbij req . terzake 
van "opzettelijk in strijd handelen met een 
voorschrift gesteld krachtens art. 4 van het 
Voedselvoorzieningsbesluit" en met aanha
ling van art. 4 Voedselvoorzieningsbesluit, 23 
Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941, 1 en 3 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 23 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van 125 gulden en 40 da
gen vervangende hechtenis met verbeurdver
klaring van de inbeslag genomen zakken met 
boonen en erwten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de .Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den reg. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
"re. dat de Econ. Rechter art. 359 Sv. heeft 

geschonden door de beslissing dat het bewe
'!'en verklaarde feit en reg. als dader daarvan 
strafbaar zijn niet met redenen te omklee
den. 

2e. S. van art. 341 Sv. doordat de Econ. 
R echter het bewijs dat reg. zich heeft schul
dig gemaakt aan het hem te laste gelegde 
feit uitsluitend en alleen heeft aangenomen 
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op diens eigen verklaring, zonder dat dit door 
getuigen bevestigd geworden is . 

3e. Ten slotte schending van art. 359 Sv., 
door als bewezen aan te nemen, dat req. op
zettelijk in strijd met het Akkerbouwbesluit 
V.V.O. 1941 heeft gehandeld, zonder dat dit 
uit de bewijsmiddelen kon blijken"; 

0. dat bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en s trafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
op of omstreeks 27 Febr. 1942 te Alkmaar 
opzettelijk in strijd met het Akkerbouwbe
sluit V.V.O. 1941 ongeveer 17½ kilogram 
bruine boonen, ongeveer 1 kilogram witte 
boonen, ongeveer 2 kilogram grauwe erwten 
en ongeveer 12½ kilogram groene erwten 
heeft vervoerd; 

0. t.a.v. het eerste middel: 
dat de beslissingen, dat het bewezenver

klaarde feit en req. als dader van dat feit 
strafbaar zijn, voldoende met redenen zijn 
omkleed, omdat, nu niet blijkt van een uit
drukkelijk voorgedragen verweer, dat het be
wezenverklaarde feit of req. als dader daar
van niet strafbaar zouden zijn en evenmin 
van eenigen strafuitsluitingsgrond, kon wor
den volstaan met de qualificatie van het be
wezene en de wettelijke voorschriften, waar
op de strafoplegging is gegrond, in het vonnis 
te vermelden alsmede req. strafbaar te ver
klaren; 

0. t.a.v. het tweede middel: 
dat dit feitelijken grondslag mist, omdat 

behalve de opgaven van req. ter terechtzit
ting, tot het bewijs heeft mede gewerkt een 
ambtseedig proces-verbaal d.d. 10 Maart 
1942 van den controleur der Landbouwcrisis
wet 1933 B . J. Smallenbroek; 

0. t.a.v. het derde middel : 
dat uit requirants verklaring, dat hij wist, 

dat het vervoer van erwten en boonen ver
boden was, de Econ. Rechter heeft kunnen 
afleiden, dat req. opzettelijk in strijd met 
het desbetreffende verbod heeft gehandeld, 
welk verbod te vinden is in het Akkerbouw
besluit V.V.O. 1941; 

dat derhalve ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Rombach, die t.a.v. het der
de middel opmerkte: ,,Ik acht het middel 
ondeugdelijk. Naar mijn meening heeft de 
Rechter uit het feit dat verdachte opgaf, dat 
hij wist, dat het vervoer van erwten en boo
nen verboden was, kunnen afleiden dat hij 
wist dat dit vervoer, hetwelk in normale 
economische omstandigheden niet verboden 
behoeft te worden, alleen daarom verboden 
is, omdat dit in het belang der buitengewone 
omstandigheden op h et gebied der voedsel
voorziening, die wij hier te lande thans be
leven, noodzakelijk werd geacht, derhalve 
dat dit verboden was bij een voorschrift uit
gevaardigd in het belang der voedselvoorzie
ning. De Rechter kon dus, als wij de wette
lijke terminologie volgen, bewezen verklaren, 
dat hij opzettelijk gehandeld heeft in strijd 
met een voorschrift gesteld bij of krachtens 
het voedselvoorzieningsbesluit. Als wij dit 

niet aannemen, zou de strafbepaling van het 
tweede lid van art. 1 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 tegenover den gewonen, niet 
rechtskundigen burger, geen zin hebben. Nu 
geef ik toe, dat de onderhavige telasteleg
ging zuiverder zou zijn geformuleerd indien 
daarin gesteld was "opzettelijk in strijd met 
een in het belang der voedselvoorziening uit
gevaardigd voorschrift met name het krach
tens het voedselvoorzieningsbesluit vastge
steld Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941", maar 
het komt mij voor dat zij aldus mocht worden 
opgevat. Een parallel kan getrokken worden 
met een gebruikelijke telastelegging in an
dere strafzaken bijv.: ,,dat hij opzettelijk 
gewelddadig Jan Jansen heeft geslagen", 
zijnde dit een telastelegging die bewezen kan 
worden verklaard als de verdachte opzettelijk 
gewelddadig iemand geslagen heeft, die den 
naam " Jan Jansen" blijkt te dragen, ook al 
kende verdachte dien naam niet."] 

(N. J.) 

25 Januari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 398 lid 2; Besluit 
inz. berechting v an strafzaken rakende 
econ . leven art. 3, lid 1, 5° .) 

In geval van berechting van overtre
dingen door den Econ. Rechter vindt 
art. 398, 2de lid Sv. overeenkomstige 
toepassing. Nu de telastelegging mede 
een misdrijf behelst had de Econ. Rech
ter het 2de lid van art. 398 Sv. niet over
eenkomstig mogen toepassen. 

Op het beroep van J. E., van beroep vee
houder, wonende te Rotterdam, req. van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bii de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam, aangeteekend op de wijze omschre
ven bij art. 3q8 2e lid Sv. van 29 Juni 1942, 
waarbij req. is veroordeeld tot eene geldboete 
van honderd gulden en twee maanden ver
vangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
0 . dat aan req. bij inleidende dagvaarding 

is telastegelegd, dat hij op of omstreeks 4 
April 1942 te Ysselmonde, althans in het 
arrondissement Rotterdam al of niet opzet
telijk in strijd met het betrekkelijke krach
tens het Organisatiebesluit voedselvoorzie
ning 1941 vastgesteld verbod een koe hedt 
verkocht en afgeleverd; 

0. dat door of namens req. geen middelen 
van cassatie zijn voorgesteld; 

0. echter ambtshalve: 
dat ingevolge art. 3 lid 1 sub 5 van het 

Besluit van den Secr.-Gen. v an het D::,p. 
van Justitie tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven (verordening 
no. 71/r g41) in geval van berechting van 
overtredingen door den Econ. Rechter, art. 
398 2de lid Sv. overeenkomstige toepassing 
vindt; 

0. dat de telastlegging mede een misdrijf 
behelst te weten "het opzettelijk in strijd 
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handelen met een krachtens het Organisatie
besluit V-..eáselvoorziening gesteld verhod" 
en de Econ. Rechter derhalve het 2de lid 
van art. 398 2dc lid Sv. niet overeenkomstig 
had mogen toepassen, zoodat het vonnis ni<!t 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
rechtdoende volgens art. 106 der VVet R.O. : 
Verwijst de zaak n.aar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde op de bestaande 
telastlegging te ·.-,orden berecht en afgedaan. 

[ Gewezen c vereenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach] 

(N. J.) 

25 Januari 1943. ARREST ·1an den Hoo
gen R aad. (Sv. artt. 338, 342; Vee- en 
Vleeschverordening 1942 art. 79.) 

Bewijs van de plaats waar het delict 
plaats vond. Omstandigheden waaruit 
de Rechter heeft kunnen afleiden, dat 
het vinden van de zak met vleesch niet 
aan een toeval te wijten was, maar reg. 
zich om die zak met inhoud te halen ter 
plaatse had begeven en zeer wel wist, 
èn wat in die zak aanwezig was èn dat 
het van geenerlei keuringsmerk voorzien 
vleesch van een clandestiene slachting 
afkomstig was èn dat het vervoeren van 
dergelijk vleesch verboden was. (Anders: 
Adv.-Gen. Rombach) . 

De verklaring van den verbalisant, dat 
het vleesch na onderzoek door den Keu
ringsdienst van vee en vleesch voor de 
menschelijke consumptie geschikt bleek 
te zijn, heeft kennelijk deze strekking, 
dat die Keuringsdienst het vleesch heeft 
onderzocht en daarna voor de mensche
lijke consumptie geschikt heeft ver
klaard; aldus opgevat bevat die verkla
ring niets, wat die verbalisant niet uit 
eigen waarneming kan weten. 

Het laatste middel mist feitelijken 
grondslag, daar de met de bewezenver
klaring onvereenigbare verklaring van 
den verdachte niet onder de bewijsmid
delen werd opgenomen. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van J. J . van der Z., van 
beroep grondwerker, wonende te Voorburg, 
reg. van cassatie tegen een mondeling von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te 's-Grav,;nhage van 22 Sept. 1942, 
waarbij reg. ter zake van: ,,opzettelijk han
delen in strijd met een voorschrift gesteld bij 
een verordening uitgevaardigd op grond van 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941", met aanhaling van de artt. 23 en 91 
Sr., 1 Econ. Sanctiebesluit 1941, 79 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, is veroordeeld tot 
eene geldboete van 75 gulden en 75 dagen 
vervangende hechtenis, met verbeurdverkla
ring van het in beslag genomen rundvleesch. 
(Gepleit door Mr. A. J . Fokker). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te 's-Gravenhage heeft 

bij mondeling vonnis bewezen v erklaard, dat 
reg. op of omstreeks 29 Mei 1942 in de ge
meente Voorburg opzettelijk in strijd met 
het betrekkelijke bij de Vee- en Vleeschver
ordening 1942 vastgestelde verbod een hoe
veelheid van clandestiene slachting afkom
stig, voor menschelijke consumptie geschikt 
rundvleesch heeft vervoerd. 

H ij gualificeerde: opzettelijk handelen in 
strijd met een voorschrift gesteld bij een ver
ordening uitgevaardigd op grond van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
en veroordeelde met toepassing van art. 1 
van het Econ. Sanctiebesluit 1941 en art. 79 
der Vee- en Vleeschverordening 1942 den 
reg. in een geldboete van f 75 of 75 dagen 
met verbeurdverklaring der in beslag geno
men goederen, te weten: rundvleesch. 
· Reg.'s raadsman heeft bij memorie en plei
dooi verschillende grieven tegen dit vonnis 
geuit: 

S., immers v. t., van de artt. 338, 339, 344, 
3 50, 351, 358, 359 Sv., 23 en 91 Sr. , art. 1 
Econ. Sanctiebesluit 1941, art. 79 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, art. 1 en 3 van de 
Vleeschdistributiebeschikking 1940· II , 

a. omdat de Rechtbank heeft beslist, dat 
het bewezenverklaarde feit te Voorburg zou
de gepleegd zijn, 

b. omdat, terwijl aan reg. bij de dagvaar
ding te laste was gelegd, dat hij het geïncri
mineerde feit opzettelijk had gepleegd, de 
Rechtbank ook dit onderdeel van de telaste
legging bewezen heeft verklaard, 

c. omdat de Rechtbank, het telastegelegde 
feit bewezen verklarend, tevens heeft bewe
zen verklaard, dat het vleesch, hetwelk reg. 
zou vervoerd hebben, afkomstig was van 
clandestiene slachting, 

tenslotte, omdat de R echtbank tot het be
wijs heeft doen medewerken als door reg. 
opzettelijk uitgesproken onwaarheid, 's reg.'s 
verklaring, dat hij niet wist, wat zich in de 
door hem vervoerde zak bevond. 

Als bewijsmiddelen zijn gebezigd: 
1. De verklaring van verdachte luidende : 

Op 29 Mei 1942 des voormiddags te om
streeks 4½ uur vond ik, terwijl ik een eindje 
omfietste, te Voorburg in een nabij de P rin
ses Mariannelaan aldaar gelegen weiland een 
zak met inhoud. Ik heb deze zak opgepakt 
en op mijn rijwiel gelegd. 

2. een ambtseedig proces-verbaal, opge
maakt door de controleurs Landbouwcrisis
wet 1933, wonende te 's-Gravenhage, A. 
Dullé en twee anderen, voorzooverre inhou
dende de verklaring van verbalisant Dullé: 
dat hij op 29 Mei 1942 des voormiddags te 
omstreeks 4 uur een hem onbekend mans
persoon heeft staande gehouden, die, op zijn 
rijwiel een zak vervoerende, kwam uit een 
aan de Prinses Mariannelaan te Voorburg 
gelegen weiland; dat die man hem toen zeide: 
"Er zit vleesch in, laat me maar gaan'; ik 
heb pas acht maanden gehad"; dat hij dien 
man toen liet weggaan met de bedoeling hem 
te volgen, doch dat hij dien man toen uit het 
oog verloren heeft; dat hij, verbalisant, toen 
terug is gegaan naar vorenbedoeld weiland 
en op eenigen afstand daarvan een hem on-
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bekenden man zag, die gaande naast zijn rij
wiel een zak gebonden op zijn rijwiel mee
voerde; dat de man hem opgaf genaamd te 
zijn J. J. van der Z. en meedeelde de door 
hem op zijn rijwiel vervoerde zak in meer
bedoeld weiland te hebben gevonden; dat hij, 
verbalisant, later constateerde, dat genoem
de zak ongeveer 20 kilogram ongemerkt 
rundvleesch bevatte, dat na onderzoek door 
de Keuringsdienst van Vee en Vleesch voor 
de menschelijke consumptie geschikt bleek 
te zijn. 

Grief a , hierboven genoemd, is ongegrond. 
Req. heeft zelf erkend, dat hij de zak te 
Voorburg heeft gevonden. 

De grieven b en c daarentegen acht ik wel 
gegrond. Het is mij niet duidelijk hoe de 
Rechter uit bovengenoemde bewijsmiddelen 
heeft kunnen afleiden dat reg. opzettelijk in 
strijd met het vervoerverbod een hoeveel
heid van clandestiene slachting afkomstig 
rundvleesch heeft vervoerd. 

De laatste grief mist feitelijken grondslag. 
R eq. had verklaard, dat hij niet wist wat er 
in de zak zat. Dit deel zijner verklaring heeft 
de Rechter evenwel niet tot het bewijs doen 
meewerken. Wel heeft de Rechter meege
deeld, dat en waarom hij die verklaring onge
loofwaardig vond en daarin was hij geheel 
vrij . 

Ik concludeer tot vernietiging van het von
nis en verwijzing der zaak naar het Gerechts
hof te 's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat req. enz. (zie con
clusie); 

0. dat deze bewezenverklaring steunt op: 
(zie conclusie); 

0. dat req. voorts ter terechtzitting nog 
heeft verklaard: ,.Ik wist toen niet, wat er 
in die zak zat. Ik werd daar toen, terwijl ik 
nog naast mij n rijwiel stilstond, door een 
crisisambtenaar aangehouden", en de Econ. 
Rechter, blijkens de Aanteekening van het 
vonnis, op de voormelde bewezenverklaring 
nog heeft doen volgen, dat hij verdachtes 
verklaring, dat hij niet wist, wat zich in de 
door hem vervoerde zak bevond, ongeloof
waardig acht, in verband met het vroege 
morgenuur, waarin verdachte de zak ver
voerde en verdachtes kennelijk onjuiste ver
klaring, dat hij door den verbalisant werd 
aangehouden, terwijl hij nog in het weiland 
naast zijn rijwiel stond; 

0. wat het middel betreft : 
dat de onder a aangevoerde grief hierop 

berust, dat uit de bewijsmiddelen niet zou 
zijn af te leiden, dat de plaats, waar de ver
balisant Dullé req. het vleesch zag vervoe
ren, in de gemeente Voorburg is gelegen, 
maar deze grief reeds hierom niet opgaat, 
omdat uit de bewijsmiddelen door den R ech• 
ter kon worden afgeleid, dat req. ook reeds 

in het te Voorburg gelegen weiland, waarin 
hij verklaard heeft de zak met vleesch te 
hebben gevonden, die zak met inhoud heeft 
vervoerd; 

dat de Rechter voorts uit de feiten en om
standigheden, dat req . op 29 Mei 1942 des 
voormiddags te omstreeks vier à vier en een 
half uur, dus in den nacht, immers lang vóór 
zonsopgang, terwijl hij een eind rondfietste, 
een zak, inhoudende ongeveer 20 Kilogram 
ongemerkt rundvleesch vond, deze zak tot 
zich nam en zich daarmede verwijderde, 
heeft kunnen afleiden dat het vinden van 
die zak met vleesch niet aan een toeval te 
wijten was, maar req. zich om die zak met 
inhoud te halen ter plaatse had begeven en 
zeer wel wist, èn wat in die zak aanwezig 
was èn dat het van geenerlei keuringsmerk 
voorzien vleesch van een clandestiene slach
ting afkomstig was èn dat het vervoeren van 
dergelijk vleesch verboden was, terwijl in 
cassatie niet kan worden onderzocht, of deze 
gevolgtrekkingen terecht zijn gemaakt; 

dat eindelijk de voormelde verklaring van 
den verbalisant Dullé dat het vleesch na on
derzoek door den keuringsdienst van Vee- en 
Vleesch voor de menschelijke consumptie 
geschikt bleek te zijn, kennelijk deze strek
king heeft, dat die keuringsdienst het vleesch 
heeft onderzocht en daarna voor de men
schelijke consumptie geschikt heeft ver
klaard, dat aldus opgevat die verklaring niets 
bevat, wat die verbalisant niet uit eigen 
waarneming kan weten, terwijl de Rechter 
uit die verklaring heeft kunnen afleiden, dat 
het vleesch voor menschelijke consumptie 
geschikt was; 

dat derhalve ook de onder b en c aange
voerde grieven niet opgaan; 

dat ten slotte de onder d aangevoerde grief 
feitelijken grondslag mist, omdat de R echter 
wel heeft te kennen gegeven, dat en waarom 
hij de met de bewezenverklaring onvereenig
bare verklaring van req., dat hij niet wist, 
wat er in de zak was, ongeloofwaardig acht, 
maar deze verklaring van req. niet heeft op
genomen onder de bewijsmiddelen, opleve
rende, de redengevende feiten en omstandig
heden, waarop zijn beslissing steunt, dat req. 
het bewezen verklaarde feit heeft begaan; 

dat dus het middel in geen van zijn onder
deelen tot cassatie kan leiden; 

0. ambtshalve: 
dat het bewezen verklaarde behoort te wor

den gequalificeerd als: opzettelijk in strijd 
handelen met een voorschrift gesteld bij een 
op grond van het organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (no. 69/1941) uitgevaar
digde verordening, met uitzondering van de 
verordeningen, als bedoeld in art. 7, lid 2 

onder 4, zoodat het vonnis voor wat de qua
lificatie betreft, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het vonnis, doch alleen voor 
wat de qualificatie van het bewezen verklaar
de betreft en in zooverre, 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
hiervoren vermeld. 

Verwerpt ovengens het beroep. (N. J.) 



1943 l FEBRUARI 30 

r Februari r943. ARREST van den Hoc
gen Raad. (Sv. art. 433; Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 art. 9 lid r.) 

Op grond van het bepaalde bij art. 
452 re lid j O • art. 450 re lid Sv. mag op 
de ingekomen schriftuur niet worden ge
let, daar de advocaat die dat stuk on
derteekende daarbij niet verklaarde tot 
de indiening van die schriftuur bepaal
delijk te zij n gevolmachtigd, terwijl 
evenmin van een bijzondere schriftelijke 
volmacht daartoe is gebleken. 

Het in de bewezenverklaring omschre
ven feitelijk handelen van req. (te we
ten dat hij , nadat hij zijn handel in ge
condenseerde melk had gestaakt, zijn 
winkelvoorraad tot eigen gebruik heeft 
tot zich genomen) is niet als hoogst on
acht2aam en onvoorzichtig in strijd met 
het verbod van art. 9 lid 1 Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 zich ver
schaffen van dien winkelvoorraad te be
schouwen. Volgt ontslag van rechtsver
volging. 

(Anders: Adv.-Gen. H olsteijn). 

Op het beroep van J. A.P. B., van beroep 
koopman, wonende t e Gorinchem, req, van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter te Dordrecht van 10 Aug. 
1942 , waarbij req. ter zake van "aan zijn 
schuld te wijten zijn, dat het verbod van art. 
9 der Prijsopdrijvings- en Hamste rwet 1939 
wordt overtreden", met aanhaling van de 
artt. 9, 12, 15 en 20 van die wet. 1 der Be
schikking van den Minister van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij de dato 10 Mei 1940 no. 28456, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van tien gulden en vijf dagen vervangende 
hechtenis, met verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen hoeveelheid gecondenseerde 
melk. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia: 
Bewezen is verklaard, dat verdachte te 

Gorinchem op een tijdstip in of omstreeks 
Maart/April 1941 hoogst onacht2aam en on
voorzichtig in strijd met het verbod van art. 
9, lid 1, der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
x939, nadat hij zijn handel in gecondenseerde 
melk had gestaakt, zijn winkelvoorraad aan 
gecondenseerde melk uit zijn winkel tot zich 
heeft genomen ten behoeve van zichzelven 
en/of van zijn gezin en alzoo zich geconden
seerde melk heeft verschaft, zulks binnen 
een kalenderweek een hoeveelheid, welke, 
zooals hij, v erdachte, wist of redelijkerwijze 
moest begrijpen, grooter was dan die , welke 
hij, verdachte, en/of de groep van personen, 
voor welke hij gewoon was zich die waar te 
verschaffen, daarvan gedurende een week 
plachten/placht te verbruiken. 

Verdachte heeft tegen het vonnis beroep 
in cassatie ingesteld. Een grond voor cassatie 
is niet aangevoerd. Wel is ingekomen een 
schriftuur, onderteekend door een advocaat, 
doch op deze schriftuur kan niet worden ge-

let, daar niet blijkt van een gevolmachtigd 
zijn als volgens de artt. 452 en 450 Sv. is ver
eischt. 

Naar mijne meening is geen grond tot cas
satie aanwezig. Bepaaldelijk merk ik op, dat 
m. i. het - in de bewezenverklaring ver
melde - door verdachte uit zijn winkel tot 
zich nemen van zijn winkelvoorraad aan ge
condenseerde melk ten behoeve van zichzelf 
en/of van zijn gezin is aan te merken als een 
zich verschaffen van dien voorraad melk in 
den zin van art. 9, lid x, der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, aangezien verdachte 
daardoor dien voorraad melk onttrok aan het 
algemeen verbruik en bracht ter zijner be
schikking voor verbruik door hemzelf en/of 
zijn gezin. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand, door of vanwege 
den req. eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0. dat wel bij den Hoogen Raad een 
schriftuur van cassatie is ingekomen, onder
teekend door Mr. W. 0. de Kat Angelino, 
advocaat, maar deze daarbij niet verklaart 
tot de indiening van die schriftuur bepaal
delijk te zijn gevolmachtigd, terwijl evenmin 
van een bijzondere schriftelijke volmacht 
daartoe is gebleken, zoodat op grond van het 
bepaalde bij art. 452 re lid juncto art. 450, 
1e lid Sv. op dat stuk niet mag worden gelet; 

O. echter ambtshalve, 
dat bij het bestreden vonnis bewezen is 

verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

dat bij art. 9, re lid der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, in verband met art. 1 
der in het vonnis genoemde Ministeriëele 
beschikking, voor zooveel hier van belang, 
is b epaald, dat het een ieder is verboden zich 
van levensm iddelen binnen een kalenderweek 
meer te verschaffen dan hij of d e groep van 
personen, voor welke hij gewoon is zich die 
goederen te verschaffen, daarvan gedurende 
een week pleegt te gebruiken; 

dat hier dus geheel in het algemeen het 
zich verschaffen van levensmiddelen boven 
een bepaalde hoeveelheid per kalenderweek 
wordt verboden, onverschillig tot welk doel 
dat zich verschaffen geschiedt, zijnde toch 
het normale gebruik van den genoemden per
soon of groep van personen alleen van belang 
voor de vaststelling van de geoorloofde ho
veelheid; 

dat onder "zich verschaffen" in het spraak
gebruik wordt verstaan "het in zijn b ezit 
brengen van het goed" en de geschiedenis 
van voormeld art. 9 geen grond oplevert om 
aan dit woord in het re lid van dat wetsvoor
schrift een andere beteekenis toe te kennen; 

dat de winkelier de door hem gekochte 
winkelwaren in zijn bezit brengt, als deze 
hem door zijn leverancier worden geleverd en 
hij die van dezen ontvangt en uit het ze lid 
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van art. 9 wel blijkt, dat de wetgever op deze 
handeling de beperking van het re lid niet 
van toepassing heeft willen doen zijn, maar 
geenszins, dat die handeling niet zou zijn een · 
zich verschaffen van die winkelwaren; 

dat echter hij die bepaalde goederen reeds 
in zijn bezit heeft, deze niet door daaraan 
een andere bestemming te geven en ze in 
verband daarmede te verplaatsen opnieuw 
in zijn bezit kan brengen, en derhalve het in 
de bewezen verklaring omschreven feitelijk 
handelen van req., te weten dat hij op tijd 
en plaats voormeld, nadat hij zijn handel in 
gecondenseerde melk had gestaakt, zijn win
kelvoorraad aan gecondenseerde melk uit zijn 
winkel tot zich heeft genomen t en behoeve 
van zich zelven en/of van zijn gezin, zulks 
binnen een kalenderweek een hoeveelheid, 
welke zooals hij wist of redelijkerwijze moest 
begrijpen, grooter was dan die, welke hij 
en/of de groep van personen, voor welke hij 
gewoon was zich die te verschaffen, daarvan 
gedurende een week plachten te gebruiken, 
niet als hoogst onachtzaam en onvoorzichtig 
in strijd met het verbod van art. 9, lid I der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 zich 
verschaffen van dien winkelvoorraad is te 
beschouwen en derhalve niet volgens de aan
gehaalde artikelen van die wet strafbaar is; 

dat dus het bestreden vonnis voor wat be
treft de strafbaarverklaring van het bewezen 
verklaarde feit, de strafbaarverklaring van 
req. en de strafoplegging niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt dat vonnis, voor wat deze pun
ten betreft, en in zooverre 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

0. dat het bewezen verklaarde evenmin 
onder eenige andere strafbepaling valt; 

Ontslaat den req. ter zake van alle rechts
vervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

I Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Motorbrandstofbeschikking 
1940 I art. 3.) 

De Rechter heeft uit de bewijsmidde
len kunnen afleiden, dat req. (chauffeur 
van bodevrachtrijder) handelde als ver
bruiker van motorbenzine, d. w . z. als 
een persoon, die motorbenzine verbruikt, 
zijnde ten tijde van het plegen van het 
telastgelegde feit aan het woord "ver
bruiker" in de Motorbrandstofbeschik
king z940 I nog geen bijzondere betee
kenis toegekend, afwijkend van die aan 
het woord in het gewone taalgebruik toe
komend, zooals later is geschied. 

Op het beroep van C. G., te Vlaardingen, 
van beroep chauffeur, req. van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 2 

Oct. 1942, waarbij req. ter zake van "een 
krachtens de Distributiewet z939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen", met 
aanhaling van de artt. 23 en 91 Sr., 4, 5, 6 

en 18 van de Distributiewet 1939 en 3 van 
de Motorbrandstofbeschikking 1940 I is ver
oordeeld tot eene geldboete van dertig gul
den en vijftien dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 352, 

358 en 359 Sv., in verband met art. 367 van 
dat Wetboek en met art. 3 van het Besluit 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
met betrekking tot de berechting van straf
zaken, rakende het economische leven d.d. 
7 April 1941 no. 71, alsmede van art. 3 van 
de Motorbrandstoffenbeschikking 1940 I in 
verband met de artt. 4, 5, 6 en 18 van de 
Distributiewet 1939, 

doordat uit geen van de gebezigde bewijs
middelen is af te leiden het bewezenverklaar
de dat req. als verbruiker van motorbenzine, 
die niet over een aftapinrichting voor motor
brandstof voor eigen verbruik beschikte, van 
J. C. G. heeft gekocht een hoeveelheid mo
torbenzine etc., doch veeleer daaruit volgt, 
dat req. geen gebruiker van motorbenzine 
was, omdat 

a. hij als ondergeschikte de benzine kocht 
voor, althans ten behoeve, van zijn werk
gever A. V., die deze benzine in zijn vracht
rijdersbedrijf gebruikte, kunnende van een 
employé in een vervoersbedrijf onmogelijk 
gezegd worden, dat hij verbruiker is van de 
brandstof, die dit bedrijf voor zijn function
neering behoeft; 

b. uit de wettelijke onderscheiding tus
schen benzinegebruiker mèt en zonder aftap
inrichting voor eigen gebruik, duidelijk blijkt, 
dat onder "verbruikers van motorbenzine" 
niet vallen ondergeschikten van een vervoer
ondernemer t. a . v. de in die onderneming 
gebruikte benzine, aangezien er zich geen 
geval zou laten denken, waarbij zoo'n onder
geschikte over een eigen aftapinrichting zou 
beschikken"· 

0 . dat bi/ het vonnis met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, van het primair 
telastegelegde is bewezen verklaard, dat req. 
opzettelijk in strijd met het betrekkelijke 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgestel
de verbod in September 1940 te Rotterdam 
als verbruiker van motorbenzine van J. C. 
G. heeft gekocht een hoeveelheid motorben
zine zonder afgifte van eenige daarvoor gel
dige bon; 

0. wat het middel betreft: 
dat de bewezenverklaring blijkens de aan

teekening van het mondeling vonnis berust 
op: a. de verklaring van req. als verdachte 
ter terechtzitting afgelegd, luidende: Ik ben 
als chauffeur werkzaam bij A. V., bode
vrachtrijder te Vlaardingen. 

Aangezien mijn patroon niet voldoende 
benzine op zijn toewijzingen ontving om zijn 
bedrijf gaande te houden, heb ik in Septem
ber 1940 te Rotterdam een hoeveelheid mo
torbenzine gekocht van J. C. G. zonder daar
bij de vereischte bonnen af te geven. Ik wist 
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dat het koopen van motorbenzine zonder af
gifte van bonnen verboden is. Ik beschikte 
niet over een aftapinrichting voor motor
brandstof voor eigen gebruik; 

b . den inhoud van een ambtseedig proces
verbaal dd. 22 April 1942 opgemaakt door 
den agent van politie, tevens gemeente-on
bezoldigd veldwachter C. Landzaad te Vlaar
dingen, voorzoover inhoudend een verklaring 
van J. C . G. alsmede een relaas van bevin
dingen van verbalisant, bevattende die ver
klaring voorzoover hier van belang dat "req., 
die aan hem, G., als vrachtrijder van een 
bodedienst te Vlaardingen bekend was, te 
Rotterdam in het begin van de maand Sep
tember 1940 bij hem een hoeveelheid motor
benzine heeft gekocht zonder daarbij ben
zinedistributiebonnen uit te leveren"; 

dat de Rechter uit die bewijsmiddelen 
heeft kunnen afleiden hetgeen bewezen is 
verklaard, in het bijzonder dat req. handelde 
als verbruiker van motorbenzine, d. w. z. als 
een persoon, die motorbenzine verbruikt, 
zijnde ten tijde van het plegen van het te
lastegelegde feit aan het woord "verbruiker" 
in de in hoofde aangehaalde Motorbrandstof
beschikking nog geen bijzondere beteekenis 
toegekend afwijkend van die aan het woord 
in het gewone taalgebruik toekomend, zooals 
later is geschied bij beschikking van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 20 Jan. 1942 
(Stct. No. 13), waarbij is bepaald dat in die 
Motorbrandstofbeschikking onder "verbrui
ker" wordt verstaan: ,,de natuurlijke of 
rechtspersoon die motorbrandstof ontvangt 
of onder zich heeft waarvan het aannemelijk 
is, dat hij daarmede geen handel zal drijven", 
een begripsbepaling overigens waaronder req. 
evenzeer zou vallen; 

dat zelfs indien de in het middel gepo
neerde stelling dat zich geen geval laat den
ken dat onder de in meergenoemde Motor
brandstofbeschikking voorkomende groep 
van "verbruikers die over een aftapinrichting 
voor motorbrandstof voor eigen verbruik be
schikken", zou vallen een ondergeschikte van 
een vervoeronderneming, die over een eigen 
aftapinrichting zou beschikken, hieruit nog 
geenszins volgt dat onder alle andere groepen 
van "verbruikers" in die Motorbrandstofbe
schikking genoemd nimmer een zoodanige 
ondergeschikte zou kunnen vallen; 

dat het middel derhalve faalt. 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die opmerkte: 

,,Naar mijne meening is het middel on
deugdelijk, omdat het bewezenverklaarde te
lastegelegde als bewezen kan worden aange
nomen op grond van de gebezigde bewijs
middelen , bepaaldelijk het in het middel 
aangehaalde, dat req. als verbruiker van mo
torbenzine, die niet over een aftapinrichting 
voor motorbrandstof voor eigen gebruik be
schikte, handelde, reeds op grond van req.'s 
eigen opgaven ter terechtzitting, inhoudende 
onder meer dat hij als chauffeur, werkzaam 
bij den bode-vrachtrijder V., de motorben-

zine kocht en hij niet beschikte over een af
tapinrichting voor motorbrandstof voor 
eigen gebruik. Mijns inziens kan een chauf
feur, al is deze een ondergeschikte of em
ployé, wel degelijk als verbruiker van mo
torbenzine worden aangemerkt en doet hier
aan de wettelijke onderscheiding tusschen 
verbruikers, die wel, en die niet over een 
aftapinrichting voor motorbrandstof voor 
eigen gebruik beschikken, niet af. Voor dit 
een en ander wijs ik op het, in het tweede lid 
van art. 3 der Motorbrandstofbeschikking 
1940 No. 1 (Ned. Stct. van 17 Juni 1940 no. 
u5, zooals deze beschikking in September 
1940 luidde) bepaalde, dat van het in het eer
ste lid bepaalde uitzondert Nederlandsche 
militairen in de rechtmatige uitoefening van 
hun dienst en dus kennelijk deze militairen 
als "verbruikers" beschouwt (zie mede: lid 
5 van genoemd art. 3). 

Naast genoemd art. 3 had, naar mij voor
komt, art. 4 der genoemde Beschik\<ing, als 
de eigenlijke overtreden verbodsbepaling, in 
het vonnis behooren te worden aangehaald. 

Mitsdien concludeer ik tot vernietiging 
van het vonnis alleen voorzoover de niet
aanhaling van art. 4 der Motorbrandstofbe
schikking 1940 No. 1 betreft; tot bepaling, 
dat dit artikel mede als toegepast artikel 
wordt aangemerkt ; en tot verwerping van 
het beroep voor het overige.''l 

(N. J.) 

z Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 297; Vleeschdistr.
besch. 1940 II art. 2.) 

De Voorzitter heeft ter zitting den 
korten inhoud van het p.v. medegedeeld 
,,voor zoover behelzende de inbeslagne
ming van kalfsvleesch. H et in het mid
d el bedoelde deel van het p.v. kan niet 
geacht worden buiten de grenzen van . 
de aanduiding "voor zoover behelzende 
de inbeslagneming van kalfsvleesch" te 
vallen, aangezien het kennelijk is een 
met die inbeslagneming in rechtstreeksch 
verband staande verklaring, aan de in
beslagnemende verbalisanten afgelegd 
door den persoon, die het vleesch ver
voerde en onder wien dit in beslag is 
genomen. 

Uit de in het arrest genoemde bewijs
middelen kan niet worden afgeleid , dat 
req. kalfsvleesch heeft gekocht tezamen 
met een ander. (Anders: Adv.-Gen. Hol
steijn). 

Op het beroep van J. M ., van beroep koop
man, wonende te Koog aan de Zaan, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 3 Oct. 1942, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van den Econ. R echter bij 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 12 Nov. 
1941, req. ter zake van "een krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgesteld voorschrift 
opzettelijk niet nakomen", met aanhaling 
van de artt. 18 der Distributiewet 1939, 2 en 
3 der Vleeschdistributiebeschikking 1940 II 

K. 2663 
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en 91 Sr., is veroordeeld tot een gevangenis
straf van drie maanden. 

• De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req . voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,1. S., althans v. t. van de artt. 297, laat

ste lid, 338, 339, 342, 344, 348, 350, 351, 415, 
422 en 423 Sv.; immers heeft hetHofvoorhet 
bewijs gebruik gemaakt van een ambtseedig 
proces-verbaal van d e Controleurs-Land
bouw-Crisiswet J. A. Donkers, P. Verboom, 
P. J. Molenmaker en den hoofdagent van 
politie G. Sybesma, zakelijk inhoudende: a. 

· dat Donkers, Verboom en Sybesma op 10 
Juni 1941 binnen de gemeente Zaandam (te 
lezen : Zaandijk) M. S. hebben aangehouden, 
terwijl hij een stuk kalfsvleesch vervoerde, 
·waarna zij dit vleesch in beslag hebben ge
nomen; b. een verklaring van dien S . aan 
hen, dat h ij op 9 Juni 1941 met de M. naar 
V. is gegaan, dat zij V. bij V. (bij het sluisje 
te Krommenie) hebben ontmoet en dat daar 
het kalf is ingeladen. Alleen nu wat a. betreft 
is de korte inhoud van het proces-verbaal ter 
zitting medegedeeld. Het proces-verbaal voor 
zoover dit het sub b. genoemde bevat, is niet 
voorgelezen en evenmin is de korte inhoud 
ervan medegedeeld, hetgeen art. 29 7, laatste 
lid, op straffe van nietigheid voorschrijft. 

II . S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 
340, 341 , 344, 3 50, 358, 359 en 415 Sv.; im
mers kan uit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet worden afgeleid, dat req. het bewezen
verklaarde heeft begaan, daar toch in deze 
bewijsmiddelen uitsluitend sprake is van 
koop door reg.'s broer M ., zoodat h et arrest 
ten aanzien hiervan niet met redenen is om
kleed." 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, bewe
zen is verklaard, dat req. op 9 Juni 1941 te 
Krommenie, tezamen en in vereeniging met 
M. M., opzettelijk in strijd met de hem be
kende distributie-voorschriften een hoeveel
heid kalfsvleesch heeft gekocht zonder afgifte 
van het daarvoor vereischte aantal geldige 
bonnen, toewijzingen, bestelbonnen of ver
gunningen als bedoeld in art. 3 der Vleesch
distributiebeschikking 1940 II ; 

0. t. a. v. het eerste middel: 
dat blijkens het proces-verbaal van 's Hofs 

terechtzitting de Voorzitter ter terechtzitting 
mondeling heeft medegedeeld den korten in
houd van het in het middel bedoelde ambts
eedig proces-verbaal, voor zoover behelzende 
de 'inbeslagneming van kalfsvleesch, terwijl 
het Hof als bewijsmiddel heeft gebezigd dat 
proces-verbaal voor zoover inhoudende het 
1n het middel onder a en b vermelde; 

dat echter ook het onder b genoemde niet 
geacht kan worden buiten de grenzen van de 
aanduiding "voor zoover b ehelzend de in be
slagneming van kalfsvleesch", te vallen , aan
gezien het kennelijk is een met die inbeslag
neming in rechtstreeksch verband staande 
verklaring, aan de inbeslagnemende verbali
santen afgelegd door den persoon, die het 

L. 1943 . 

v leesch vervoerde en onder wien dit in beslag 
is genomen; 

dat dus het middel feitelijken grondslag 
mist; 

0. t .a. v . het tweede middel: 
dat de voormelde bewezenverklaring be

halve op voormelden inhoud van genoemd 
ambtseedig proces-verbaal berust op verkla
ringen, ter 's Hofs terechtzitting afgelegd 
door : 

1. req . luidende: dat hij op 9 Juni 1941 
tezamen met zijn broeder M., met een bootje 
naar het sluis je te Krommenie is gekomen; 
dat zekere V. hun aldaar twee gonjezakken 
heeft overhandigd, welke vleesch bevatten ; 
dat hij wist, dat het koopen van vleesch zon
der bon verboden was; 

en 2 getuige D . V. luidende: dat de ver
dachte en zijn broeder M . ongeveer een week 
vóór 9 Juni 1941 bij hem, getuige, zijn ge
komen en hem hebben gevraagd, of hij 
vleesch vor hen te koop had; dat hij toen 
geen vleesch had en hun dat heeft gezegd, 
waarna zij hem hebben gezegd, dat zij nog 
wel eens terug zouden komen; 

dat op 9 Juni 1941 M. M. bij hem, getuige, 
terug is gekomen; dat hij M. toen heeft mee
genomen naar een schuur van zekeren B. te 
Krommenie en hem een daar hangend kalf 
heeft getoond, dat hij dienzelfden dag clan
destien had geslacht; dat M. M . dit kalf toen 
in zijn geheel heeft gekocht voor f r.50 per 
pond; dat h ij voorts met M . M. heeft afge
sproken, dat M. en J. M. des avonds het kalf 
v an h em in ontvangst zouden nemen bij het 
sluisje te Krommenie; dat hij dienovereen
komstig des avonds het kalf, verpakt in twee 
gonjezakken, naar het sluisje heeft gebracht, 
waar M. en J. M . in tegenwoordigheid van 
zekeren S. de zakken in ontvangst hebben 
genomen en in een bootje geladen; 

dat noch de verdachte, noch zijn broeder 
hem, getuige, het voor het kalfsvleesch ver
eischte aantal geldige bonnen, toewijzingen, 
bestelbonnen of vergunningen als bedoeld in 
art. 3 der Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II heeft afgegeven; 

dat uit deze bewijsmiddelen niet kan wor
den afgeleid, dat req. kalfsvleesch heeft ge
kocht en derhalve het middel gegrond is; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst d e zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening 
op het bestaande hooger beroep. 

[Anders t. a.v. het tweede middel de Adv.
Gen. H olsteijn , die daaromtrent opmerkte: 

"Naar -mijne meening faalt ook het tweede 
middel. Mijns inziens kan uit den in 's Hofs 
arrest vermelden, voor het bewijs gebruikten 
inhoud der bewijsmiddelen het bewezenver
klaarde telastegelegde worden afgeleid; met 
name, dat req. tezamen en in vereeniging met 
M. M. een hoeveelheid kalfsvleesch heeft 
gekocht, heeft het Hof kunnen aannemen op 
grond van den voor het bewijs gebruikten 
inhoud van de ter 's Hofs terechtzitting door 
den getuige V . afgelegde verklaring, onder
steund door den mede voor het bewijs ge
bruikten inhoud van de door req. als v er-

3 
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dachte ter 's Hofs terechtzitting afgelegde 
verklaring en van het vorenbedoelde ambts
eedig poces-verbaal. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep."] 

(N. J.) 

1 Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Besluit Secr.-Gen. v. Justi
tie inz. berechting strafzaken, rakende 
econ. leven art. 3 lid 1, 5°.) 

Naast de straf van geldboete, aange
teekend op het dubbel der dagvaarding, 
is opgelegd de straf van verbeurdverkla
ring zonder dat daarbij is aangeteekend 
welke goederen zijn verbeurd verklaard. 
Bij deze wijze van aanteekening is de 
tenuitvoerlegging van de straf niet mo
gelijk. Derhalve voldoet de aanteekening 
niet aan den eisch, dat de opgelegde straf 
is aangeteekend immers zij houdt niet 
in t. a. v. welke goederen de rechter die 
straf heeft uitgesproken. 

Adv.-Gen. Ho/steijn: Het door req. 
ter ondersteuning van zijn beroep aan
gevoerde kan niet tot cassatie leiden 
daar voormeld aangevoerde niet blijkt 
uit eenig voor kennisneming door den 
H. R . in cassatie vatbaar stuk (door 
H. R. niet beslist). 

Op het beroep van J. A. .J., van beroep 
landbouwer, wonende te Deurne. req. van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. R echter bij de Arr--Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 11 Sept. 1942, aange
teekend vulgens art. 398 2de lid Sv., w2arbij 
req. is veroordeeld tot eene geldboete van 
50 gulden en 25 dagen vervangende hechtenis 
met verbeurdverklaring. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Bij zoogenaamd stempelvonnis van 11 

Sept. 1942, immers bij een op de dagvaarding 
gestelde, gewaarm<!rkte aanteekening als be
doeld in het tweede lid van art. 398 Sv., heeft 
de Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank t e 
's-Hertogenbosch den verdachte op tegen
spraak veroordeeld tot eene geldboete van 
50 gulden subs. 25 dagen he.;htenis. met ver
beurdverklaring. 

Aan den verdachte is bij dagvaarding te
lastegelegd, dat hij op of omstreeks 12 Juli 
T942 te Deurne, althans in N ederlanrl, heeft 
voorhanden gehad, althans in voorraad ge
had op zijn bedrijf een eenjarig paard 
(ht:ngst) terwijl hij onder no. 549 als georga
niseerde was aangesloten bij de Landbouw 
Crisis Organisatie voor Noord-Brabant. 

Tegen voormeld vonnis heeft de verdachte 
beroep in cassatie ingesteld. Req. heeft bij 
schriftuur aangevoerd, dat req. het paard 
r.iet op zijn bedrijf (het bedrijf Deurne, Voor
ptel Z. 132) voorhanden althans in voorraad 
heeft gehad, daar het paard zich bevond op 
de hoeve van den landbouwer W. Joosten te 
Deurne-Vlierden, Hoeve V. 34, in wiens vee
boekje het ingeschreven stond, en req . dan 
ook ten onrechte is veroordeeld. 

Het door req. ter ondersteuning van zijn 
beroep aangevoerde kan m. i . niet tot cas
satie leiden daar voormeld aangevoerde niet 
blijkt uit eenig voor kennisneming door den 
Hoogen Rad in cassatie vatbaar stuk. D er
halve concludeer ik tot verwerping van het 
ber,;ep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee= 

Helb; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, hierop neer
komende dat req., enz. (zie conclusie); 

0. ambtshalve, 
dat naast de door den Econ. Rechter op

gelegde straf van geldboete, aangeteekend op 
het dubbel der dagvaarding, is opgelegd d '! 
straf van verbeurdverklaring zonder dat 
daarbij is aangeteekend welke gcederen zijn 
verbeurd verklaard; 

dat art. 3, xste lid sub s van het Besluit 
no. 71/x941 van den Secr.-Gen. van het D ep. 
van Justitie met betrekking tot de berech . 
ting van strafzaken, rakende het economisch 
leven (Staatsblad no. 203) onder meer 
voorschrijft, dat art. 398, 2de lid Sv. toepas
sing vindt bij oplegging van de straf van 
verbeurdverklaring van bepaalde voorwer
pen; 

dat bij de door den Econ. Rechter gevolgde 
wijze van aanteekening de tenuitvoerlegging 
van de straf niet mogelijk is ; 

dat derhalve de door den Econ. Rechter 
gedane aanteekening niet voldoet aari den 
eisch, dat de opgelegde straf is aant,:eteekend 
immers niet inhoudt t.a.v. welke goedere~ 
de rechter die straf heeft uitgesproken; 

dat op dezen grond het bestreden vonnis 
niet in stand kan blijven en de voorgebrachte 
grief b1;1it7n onderzoek kan worden gelaten; 

Verrnettgt het bestreden vonnis ; 
En rechtdoende volgens art. 106 der Wet 

R. O.; 
Verwij st de zaak naar het Econ. Gerechts

hoi te 's-Gravenhage ter berechtinr en af
doening. 

(N. J.) 

8 Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Sv. art. 358; Distributiewet 
1939 art. s; Rijwielbandendistr.besch. 
1941 I art. 3.) 

Het woord "koopen" in art. 5 der 
Distributiewet 1939 en in art. 3 der Rij
wielbandendistr.besch. 1941 I moet wor
den geacht mede het door levering van 
andere goederen verkrijgen van rijwiel
banden te omvatten. 

Art. 91 Sr. behoort niet tot de wette
lijke voorschriften, waarop de strafop
legging in deze rechtstreeks is gegrond 
en waarvan de vermelding in het vonnis 
door art. 358 Sv. wordt gevorderd. 

Op het beroep van A. L., van beroep land
bouwer, wonende te Wieringermeer, req. van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
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Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Alk
maar van 7 Oct. 1942, waarbij req. ter zake 
van "opzettelijk in strijd handelen met een 
voorschrift gesteld krachtens art. 5 der Dis
tributiewet 1939", met aanhaling van de artt. 
5 van die wet, 1, 2en 3 Rijwielbandendistri
butiebeschikking 1941 I, 1 en 3 Econ. Sanc
tiebesluit 1941 en 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van 150 gulden en een ver
vangende hechtenis van dertig dagen, met 
verbeurdverklaring van de in beslag genomen 
banden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de req. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
I. ,,S. of v. t. van art. 358 Sv. , doordat in 

het vonnis art. 91 Sr. niet is aangehaald;" 
II. ,,S. of v . t. van de artt. 350, 352, 359 

en 367 Sv., de artt. 3 en 5 Verordening no. 
71/1941, art. 5 Distributiewet 1939, de artt. 
1, 2 en 3 Rijwielbandendistributiebeschik
king 1941 I , de artt. 1 en 3 Econ. Sanctiebe
sluit, art. 23 Sr. en de artt. 1493 en 1577 
B. W., doordat de Econ. Rechter uit de ge
bezigde bewijsmiddelen heeft afgeleid, dat 
req. het ten laste gelegde feit, te weten het 
opzettelijk in strijd met genoemde Rijwiel
bandendistributiebeschikking koopen van rij
wielbanden, heeft gepleegd. Uit deze bewijs
middelen, te weten het ambtseedig proces
verbaal en de verklaring van verdachte sub 
A. is toch feitelijk komen vast te staan, dat 
hier niet sprake is geweest van koopen, doch 
van ruilen van rijwielbanden;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard, dat req. in of omstreeks 
Februari 1942 te Wieringermeer opzettelijk in 
strijd met de Rijwielbandendistributiebe
schikking 1941 I heeft gekocht van P. V. twee 
toerrijwielbuitenbanden en een toerrijwiel
binnenband, terwijl hij zulks opzettelijk in 
strijd met het hem bekende verbod deed zon
der afgifte van de vereischte voorgeschreven 
geldige bons en/of vergunningen; 

0. dat het eerste middel niet opgaat, aan
gezien art. 91 Sr. niet behoort tot de wette
lijke voorschriften, waarop de strafoplegging 
in deze rechtstreeks is gegrond, en waarvan 
vermelding in het vonnis door art. 358 Sv. 
wordt gevorderd; 

0. t.a.v. het tweede middel, 
dat devoormelde bewezenverklaring steunt 

op de navolgende bewijsmiddelen: 
a. Een ambtseedig p.-v. voorzoover inhou

dende ie. een verhoor door verbalisanten van 
P. V., die heeft opgegeven, dat de landbou
wer L. van hem heeft gekocht twee nieuwe 
buitenbanden voor tweehonderd kilogram 
tarwe en één binnenbund voor vijf en twintig 
kilogram tarwe; dat alles ging buiten de Dis
tributiewet en de Prijsbeheersching om. 2e. 
een relaas van inbeslagneming door verbali
sant Samplonius bij L . van twee nieuwe rij
wielbuitenbanden en een nieuwe binnenband. 

b. De verklaring van req. als verdachte: 
op een dag in of omstreeks Februari 1942 is 

zekere P. V. uit Wieringerwaard bij mij te 
Wieringermeer geweest en heeft alstoen al
daar aan mij afgegeven twee nieuwe toerrij
wielbuitenbanden en één toerrijwielbinnen
band. De afspraak met voorI\()emde V. was, 
dat ik hem, indien ik er tarwe voor zou heb
ben, in ruil voor genoemde banden per band 
100 kilogram tarwe zou leveren. Ik heb V. 
geen distributiebescheiden voor de banden 
gegeven. Ik wist dat het koopen van banden 
zonder afgifte van distributiebescheiden ver
boden was; 

dat volgens deze bewijsmiddelen req. zich 
bij zijn handelen heeft verbonden om voor de 
bedoelde rijwielbanden niet een bepaalde 
geldsom te betalen, maar een bepaalde hoe
veelheid tarwe te leveren; 

dat nu wel in het B . W. scherp wordt on
derscheiden tusschen de overeenkomst van 
koop en verkoop en de overeenkomst van rui
ling, maar dit onderscheid ten opzichte van 
een distributieregeling als bedoeld in art. 5 
der Distributiewet 1939 elk belang mist; dat 
toch het doel van zulk een regeling, waarbij 
onder meer de verkrijging van de daarin ge
noemde goederen aan bepaalde regelen wordt 
gebonden, is om tot een doelmatige distribu
tie van die goederen te komen en voor dit 
doel zonder belang is, of het gaat om goederen 
door betaling van geld te verkrijgen, dan wel 
om goederen, welke met uitschakeling van 
dat ruilmiddel, door levering van andere goe
deren worden verkregen, en integendeel zulk 
een regeling alleen doeltreffend kan zijn, in-
dien zij ook de op de laatstgenoemde wijze 

te verkrijgen goederen omvat; 
dat dan ook het woord "koopen"· in art. 5 

der Distributiewet 1939 en in art. 3 der Rij
wielbandendistributiebeschikking -1941 I en 
derhalve ook de woorden "heeft gekocht" in 
de bewezen verklaarde telastelegging welke 
"koopen" kennelijk bezigt in den zin dien dat 
woord in genoemde wet en beschikking heeft, 
moeten worden geacht mede het door leve
ring van andere goederen verkrijgen van rij
wielbanden te omvatten; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn, die t.a.v. het tweede 
middel opmerkte: 

"Kon de Rechter het koopen der banden 
bewezen verklaren? 

Ons B. W . maakt, zooals terecht in de toe
lichting van het middel wordt gesteld, een 
scherp onderscheid tusschen de overeenkomst 
van koop en verkoop (zaak tegen prijs) en 
die van ruiling (zaak tegen zaak). Eveneens 
ons W. v. Sr. In een aantal artikelen daar
van (416, 437bis, 439) wordt van den koop 
of den verkoop naast den inruil of den ver
ruil melding gemaakt en men kan zeggen, dat, 
wanneer in die codificatie onder bepaalde 
omstandigheden alleen het koopen of ver
koopen wordt verboden en strafbaar gesteld, 
daaaronder het inruilen of het verruilen niet 
wordt begrepen. 

Iets anders geldt voor het gewone spra:,k, 
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gebruik. Aangezien het koopcontract en het 
ruilcontract in het verkeer dezelfde functie 
vervullen, worden zij ook in den volksmond 
niet zoo scherp uit elkaar gehouden. P . V., 
die, zooals bovien gebleken is, gezegd heeft, 
dat verdachte de banden van hem gekocht 
heeft "voor tarwe" heeft het gebeurde niet 
alleen duidelijk maar ook op een in de om
gangstaal niet geheel ongebruikelijke wijze 
weergegeven. 

Distributie van goederen geschiedt in onze 
maatschappij voor het grootste deel door 
middel van ruling. Bij die ruiling speelt het 
geld als ruilmiddel een belangrijke rol maar 
onmisbaar is daarvoor het geld en derhalve 
ook het koopcontract niet, zoodat een goed 
sluitende regeling van de distributie van goe

. deren nimmer kan volstaan met een regeling 
alleen van het koopcontract. D eze evidentie 
heeft den rechter tot zijn overweging geleid 
omtrent de bedoeling van de artt. 2 en 3 van 
de Rijwielbandendistribtiebeschikking, die 
evenals iedere distributieregeling berust 
op de artt. 4 en 5 der Distributiewet 1939. Ik 
zou meenen, dat een interpretatie gegrond op 
de bedoeling van de wet in dit geval gevolgd 
kan worden. Voor het onderscheid, dat ge
maakt kan worden bij de vaststelling van be
grippen, die gebezigd worden in de eigenlijke 
strafwetten en die welke voorkomen in wet
ten, die een bepaald onderwerp van over
heidszorg (distributie, productie enz.) rege
len, wijs ik op een artikel van Mr. W. H. van 
den Berge over strafbepalingen betreffende 
onregelmatigen handel in goederen. (Tijd
schrift voor Strafrecht, deel L I pag. 199 
speciaal pag. 230 e.v.) 

Een gelijke uitlegging van art. 5 der Distri
butiewet 1939 heeft Uw Raad implicite ge
geven bij arrest van 5 Oct. 1942 N. J. 1942 
no. 863, zich vereenigend met een vonnis van 
den Econ. Rechter te Arnhem, gewezen naar 
aanleiding van dezelfde distributiebeschik
king. 

Ik concludeer tot verwerping van het cas-
satieberoep."] (N. J .) 

8 Februari 1943. · ARREST van den Hoo
gen Raad. (Slachtverbod 1940 Rund
vee, art. 2.) 

Art. 2 Slachtverbod 1940 Rundvee, 
dat in zijn geheel beschouwd het slach
ten van rundvee met vergunning geoor
loofd wil doen zijn, kan geen betrekking 
hebben en heeft dan ook kennelijk geen 
betrekking op de door art. 4, 3de lid 
Vleeschkeuringswet 1919 S. 524 van het 
slachten en het gebruik voor de voedsel
voorziening van mensch en dier uitge
sloten doodgeboren of binnen 7 dagen 
na de geboorte gestorven runderen; hier
uit volgt, dat req. , welke handelingen hij 
ook t. a. v. het doodgeboren kalf heeft 
verricht, in geen geval t. a. v. dat dier 
in strijd heeft gehandeld met de voor
schriften van art. 2 lid 1 Slachtverbod 
1940 Rundvee. 

(Anders: Adv.-Gen. Rombach.) 

Op het beroep van P. R., van beroep land
bouwer, wonende te Langerak (lees Vuren, 
post Heukelum) , req. van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 30 Sept. 1942, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Dor
drecht, van 9 Maart 1942, req. ter zake van: 
,,opzettelijk handelen in strijd met een krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod tot het slachten van rundvee", met 
aanhaling van de artt. 2 en 5 van het Slacht
verbod 1940 Rundvee, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 18 
van het Voedselvoorzieningsbesluit, 1, 2, 10, 
15 van het Econ. Sanctiebesluit 1940 en 10 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene gevangenis
straf van zes maanden met verbeurdverkla
ring van het in beslag genomen vleesch en 
touw. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S. of v . t. der artt. 359, 415, 423 Sv., j 0

• 

2 en 5 Slachtverbod 1940 Rundvee, door het 
slachten van een kalf bewezen te verklaren 
op grond van bewijsmiddelen inhoudende dat 
req. een doodgeboren kalf den kop heeft af
gesneden, het van de huid ontdaan en het 
vervolgens in stukken heeft gesneden, zijnde 
toch deze handelingen slechts onder slachten 
te begrijpen, indien zij een voortzetting zijn 
van het eigenlijke slachten , zijnde het dooden 
van het kalf, dat in casu niet heeft plaats 
gehad;" 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, dat req. te Heukelum 
omstreeks 17 Nov. 1941 opzettelijk in strijd 
met het krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gestelde voorschrift van art. 2, lid 1, 
van het Slachtverbod 1940 Rundvee een kalf 
heeft geslacht; 

0. dat deze bewezenverklaring berust op 
een verklaring van req. ter terechtzitting: 
"dat hij op 17 Nov. 1941 te Heukelum een 
kalf, hetwelk toen het geboren werd, dood 
was, heeft afgeslacht door het den kop af te 
snijden en het van de huid te ontdoen en het 
vervolgens in stukken te snijden, alsmede op 
een ambtseedig proces-verbaal de dato 22 
Nov. 1941 opgemaakt door den gemeente
onbezoldigd rijksveldwachter G. Lakerveld 
te Heukelum, inhoudende onder meer a. de 
verklaring van dien verbalisant, dat hij op 
18 Nov. 1941 in de schuur van B . H. te Spijk 
aàntrof een bloedvlek, waarvan het bloed 
kortgeleden was weggeveegd, alsmede een 
met bloed besmeerd touw, gebonden om een 
balk van die schuur, en in de woning van 
req. te Vuren in den kelder twee kisten, elk 
bevattende een hoeveelheid vleesch, niet ge
zouten en niet van keuringsmerk voorzien, 
b. de verklaring van req., dat hij de voor
melde handelingen t. a. v. het kalf verricht 
heeft in de schuur van B. H. te Spijk ; 

0. wat het middel betreft en ambts
halve: 
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dat art. 4, 3e lid van de Vleeschkeurings
wet 1919 S . 524, bepaalt, dat doodgeboren 
dieren en gestorven runderen, welke jonger 
zijn dan zeven dagen worden vernietigd, 
tenzij het vleesch overeenkomstig de voor
schriften vastgesteld krachtens art. 18 (van 
die wet), voor voedsel voor mensch en dier 
onbruikbaar wordt gemaakt; 

dat art. 2 Slachtverbod 1940 Rundvee in 
zijn eerste lid het slachten van rundvee ver
biedt, maar in zijn tweede lid dit verbod niet 
geldend verklaart t. a. v. runderen, waarvoor 
door de Stichting Nederlandsche Veehou
derij Centrale een slachtvergunning is uitge
reikt; 

dat dit artikel, dat in zijn geheel be
schouwd dus het slachten van rundvee met 
vergunning geoorloofd wil doen zijn, geen 
betrekking kan hebben en dan ook kennelijk 
geen betrekking heeft op de door voormeld 
wetsartikel van het slachten en het gebruik 
voor de voedselvoorziening van mensch en 
dier uitgesloten doodgeboren of binnen zeven 
dagen na de geboorte gestorven runderen en 
hieruit volgt, dat req., welke handelingen hij 
ook t. a.v. het in zijn voormelde verklaring 
bedoelde doodgeboren kalf heeft verricht, in 
geen geval t. a. v. dat dier in strijd heeft ge
handeld met de voorschriften van a rt. 2 lid 
1 van het Slachtverbod 1940 Rundvee en dus 
de beslissing dat hij opzettelijk in strijd met 
dat voorschrift een kalf heeft geslacht, niet 
behoorlijk met redenen is omkleed; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en af te doen. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach , die op
merkte: 

.,Kan een doodgeboren kalf worden ge
slacht in den zin van art. 2 van Slachtverbod 
1940 Rundvee? 

Omtrent de beteekenis van "slachten" in 
een gelijk luidende bepaling (art. 1 Slacht
verbod 1940 Varkens Il) heeft Uw Raad bij 
arrest van 27 April 1942 N. J . 1942 No. 601 
een beslissing gegeven, waaruit een bevesti
gend antwoord op bovengenoemde vraag 
volgt. In het daar behandelde geval was niet 
sprake van doodgeboren dieren, ook niet van 
gestorven of in nood gedoode slachtdieren, 
maar van varkens, die door een ander dan 
den verdachte waren dood gemaakt en daar
na door den v erdachte waren "afgeslacht", 
d.w.z. geheel verder behandeld, schoonge
maakt enz., totdat het vleesch voor de con
sumptie geschikt was. Betoogd was in die 
zaak, dat verdachte niet had "geslacht", 
maar Uw Raad overwoog, dat dit niet juist 
was, daar het zoogenaamde afslachten een 
zoo belangrijk noodzakelijk deel van het 
slachtproces vormt, dat het ook op zich zelf 
"slachten" in den zin van het hier overtreden 
verbod uitmaakt. Onze req. heeft toegege
ven, dat hij het doodgeboren kalf heeft afge
slacht door het den kop af te snijden en het 
van de huid te ontdoen en het vervolgens in 

stukken te snijden en ook, dat hij wist, dat 
hij geen kalf mocht slachten zonder vergun
ning, welke hij niet had. Het Hof kon m. i. 
hieruit afleiden, dat het req. er niet om te 
doen was het doodgeboren kalf te vernieti
gen, maar om het voor de (menschelijke) 
consumptie geschikt te maken en tlerhalve 
bewezen verklaren, dat hij het kalf geslacht 
had. 

Ik merk nog op dat uit de Vleeschkeurings
wet S. 1919 no. 524 eveneens het bovenge
noemde begrip van slachten moet worden 
afgeleid, omdat daar gesproken wordt van 
het slachten van gestorven slachtdieren (art. 
4 en 5) , terwijl blijkens art. I van de wet 
van 6 Mei 1921 voor de toepassing van de 
wettelijke bepalingen nopens den accijns op 
het geslacht onder "slachten" mede wordt 
verstaan het verrichten van slachtingshan
delingen aan een dood stuk vee. In een fis
cale strafzaak was dit laatste reeds beslist 
ten aanzien van een gestorven koe (arrest 
H. R . van 27 Juni 1921, W. 10797 N. J. 1921 
blz. IIIO) . 

Ik acht het middel ondeugdelijk, maar ben 
van meening, dat ten onrechte door het Hof 
verzuimd is art. 3 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 Of!der de toegepaste artikelen te 
vermelden, omdat daarop de straf van ver
beurdverklaring berust. 

Ik concludeer dat in dien zin het arrest 
worde aangevuld en dat overigens het be
roep worde verworpen."] 

(N. J.) 

10 Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. artt. 398-429; Onteig.
wet art. 40.) 

In het vonnis der Rechtb. wordt ge
mist hetgeen noodig is om de door de 
Rechtb. verrichte waardebepaling te 
kunnen toetsen. Het houdt dus niet in 
de gronden, waarop het berust. 

Voorts heeft de Rechtb. beslist, dat 
verweerder nog als vermogensschade, bo
ven de verkoopwaarde van het goed, de 
overdrachtskosten vergoed moet krijgen, 
omdat hij reeds eigenaar is. Hier ver
meldt de Rechtb. wel de gronden der 
beslissing, maar de opvatting der Recht
bank is onjuist. 

Nu verweerder zich ten aanzien van 
het eerste middel heeft gerefereerd, moet 
hiermede b ij de beslissing omtrent de 
proceskosten worden rekening gehouden. 
Zie nader het arrest. 

Mr. Jan Christiaan Alphonse Marie van 
de Mortel, ten deze handelende in zijne hoe
danigheid van Burgemeester en Hoofd van 
het Bestuur der Gemeente Tilburg, in den 
zin van art. 19 d er Onteigeningswet, eischer 
tot cassatie van een tusschen partijen gewe
zen vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 17 November 1942, advocaat Jhr. Mr. 
J. H. d e Brauw, 

tegen: 
H enri Willem Adolf Smals, arts, wonende 
te Loon op Zand, verweerder in cassatie, 
advocaat Mr. P . J. de Kanter. 
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De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten be

hoeve van de gemeente Tilburg is uitgespro
ken de onteigening in het belang der volks
huisvesting van een gedeelte, groot 3 7 Are, 
van een aan den verweerder toebehoorend 
perceel grond, gelegen in genoemde ge
meente; 

dat blijkens het vonnis, waarin als inge
lascht wordt beschouwd hetgeen voorkomt 
in het rapport van de ter zake benoemde 
deskundigen, de R echtbank aan verweerder 
een bedrag van f 10,884.80 als schadevergoe
ding heeft toegekend; 

dat uit het vonnis verder blijkt, dat de 
Rechtbank, in navolging van de deskundi
gen, ten aanzien van het te onteigenen ter
rein onderscheid heeft gemaakt tusschen een 
stuk, dat aan den openbaren weg de Berk
dijksche straat is gelegen en een daar-achter 
gelegen stuk; 

dat de deskundigen in hun rapport in aan
merking nemen, dat het te onteigenen per
ceelsgedeelte ligt in een gebied, waarvoor 
een uitbreidingsplan is vastgesteld, volgens 
welk plan de te onteigenen grond is bestemd 
tot weg, zoodat, om dien grond uit den ge
zichtshoek van bouwterrein te bezien, art. 
92 en bijgevolg ook art. 92a der Onteige
ningswet toepassing moeten vinden; dat zij 
vervolgens het hierboven eerstvermelde stuk 
van het terrein als aan de genoemde straat 
gelegen bouwterrein beschouwen, waaraan 
zij op grond van intuïtief inzicht een waarde 
van f 5.75 per M 2 toekennen; dat zij daarna, 
met inachtneming van de omstandigheid, 
dat volgens de geldende voorschriften en ge
bruiken 77 % van het hier bedoelde stuk 
voor bebouwing en derhalve ook slechts een
zelfde percentage van de invoege als voor
meld bepaalde waarde voor de waardeering 
als bouwterrein in aanmerking komen, de 
werkelijke waarde van dat stuk berekenen 
op f 5692.55 ; dat de deskundigen voorts, na 
eenige, thans niet van belang zijnde opmer
kingen omtrent die aldus berekende waarde, 
t en aanzien van het bovenvermelde achter
liggende gedeelte van het te onteigenen ter
rein betoogen : ,,Uit deze beschouwingen 
volgt, dat het achterterrein moet worden 
bezien in verband met de exploitatiereke
ning ; als zoodanig heeft het een waarde van 
f 2.24 per M 2• Daar dit gedeelte van het te 
onteigenen 2415 M 2 groot is, heeft het een 
werkelijke waarde "Van 2415 X f 2.24 = 
f 5409.60. Om de werkelijke waarde te vin
den, zal dit bedrag echter moeten worden 
verminderd met de overdrachtskosten, welke 
bedragen 6 % + f 15 d .i. f 320.36. De wer
kelijke waarde is derhalve f 5089.24 ;" dat de 
deskundigen tenslotte na te hebben vastge
steld dat derhalve wegens de werkelijke 
waarde van het geheele te onteigenen per
ceelsgedeelte aan verweerder f 10,781.79 zal 
moeten worden toegelegd, vervolgen: ,,Daar 
de gedaagde nog vermogensschade lijdt, 
doordat hij thans reeds eigenaar is, zal hem 
nog f 320.36 moeten worden vergoed;" 

0 . dat de Rechtbank, voorzoover in cas
satie van b elang heeft overwogen : 

,,dat de deskundigen blijkens de toelich
ting op hun vers1ag b ij de waardeering van 
het achterste stuk van het te onteigenen 
perceelsgedeelte op eene contante waarde 
van f 2.24 per M 2 zijn uitgegaan van het 
standpunt, dat met een gemiddeld jaarlijksch 
renteverlies van vijf jaren uit hoofde van 
den duur der exploitatie daarvan als bouw
t errein moet worden gerekend; 

"dat de Rechtbank echter, lettende op 
hetgeen haar bekend is, omtrent den voort
gang der bebouwing in het nabijgelegen vil
lapark, inderdaad dit standpunt der deskun
digen niet kan deelen, omdat, gezien hetgeen 
in twintig jaren in dat p a rk metterdaad op 
bouwgebied tot stand gebracht is, de duur 
der exploitatie aldus behoort te worden be
paald, dat de periode waarover het door de 
deskundigen bedoelde renteverlies moet 
worden berekend, moet worden gesteld op 
tien jaren, waardoor de contante waarde hier 
bedoeld, daalt tot f 2.15 per M 2 ; 

"dat de deskundigen bij de berekening van 
de werkelijke waarde van dit achterste ge
deelte terecht transportkosten, die bij deze 
verminderde contante waarde tot een bedrag 
van f 308.05 moeten worden verlaagd, in 
mindering brengen, komende die kosten met 
betrekking tot het voorste gedeelte niet meer 
in aanmerking, waar dit gereed bouwterrein 
is· 

',,dat de deskundigen anderzijds terecht het 
bedrag dier kosten weder als vermogens
schade aan gedaagde vergoed willen zien, 
omdat, al mogen die kosten inderdaad niet 
onder de verkoopwaarde worden begrepen, 
gedaagde, zooals de deskundigen op juiste 
gronden hebben uiteengezet, door vergoe
ding van die verkoopwaarde alleen niet vol
ledig wordt schadeloos gesteld en dus op 
vergoeding van deze verdere vermogens
schade aanspraak kan maken; 

,,dat mitsdien als schadeloosstelling ver
meerderd met 5 % rente vanaf heden, aan 
gedaagde toekomt terzake van: 

1. bouwterrein 1285 X f 4.43 f 5,692. 55 
2. achtergrond 2415 X f 2.15 = f 4,884.20 
3. vermogensschade f 308.05 

Totaal alzoo f 10,884.80 
en iets meer dan het aangeboden bedrag van 
f 10,175 ;" 

0 . dat tegen het bestreden vonnis wordt 
opgekomen met de navolgende middelen van 
cassatie: 

I. S. of v. t. van artt. 158 en 168 Grond
wet, 20 R . 0., 2, 37, 40, 77, 88, 92, 92a Ont
eigeningswet, 48 en 59 Rv. , 

doordat ten aanzien van de waardebepa
ling van het achterterrein, 

waaromtrent deskundigen niet anders zeg
gen, dan dat het moet worden bezien in ver
band met de exploitatierekening (die des
kundigen niet mededeelen), en dat het, als 
zoodanig een waarde heeft van f 2.24 per M2; 

de Rechtbank heeft overwogen, hetgeen 
in de eerste twee harer voormelde overwe
gingen voorkomt, 

en op grond van die overwegingen de 
waarde van dat t errein op f 2.15 per M 2 on-
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der aftrek van overdrachtskosten heeft ge
steld, 

zulks ten onrechte en in strijd met de aan
gehaalde artikelen omdat het betoog en de 
berekening der Rechtbank, die haar tot vast
stelling van een contante waarde van f 2.15 
per M 2 hebben gebracht onbegrijpelijk zijn 
en het vonnis nalaat de feitelijke gegevens 
en de uitgangspunten te vermelden waarop 
de Rechtbank hare berekening gebouwd 
heeft en waarvan die berekening afhangt, 
zijnde ten onrechte in het vonnis ook niet te 
lezen en daaruit niet te begrijpen, op hoe
lang de duur der exploitatie wordt bepaald, 
en wat de Rechtbank verstaat onder het ge
middelde jaarlijksche renteverlies, terwijl 
uit hetgeen de Rechtbank heeft vastgesteld 
niet te begrijpen is waarom de contante 
waarde van f 2.24 per M2 tot f 2.15 per M 2 
daalt en in ieder geval de juistheid van die 
berekening of conclusie aan de hand van de 
door de Rechtbank vermelde feiten niet kan 
worden getoetst, door welk een en ander het 
vonnis niet naar den eisch der wet met re
denen is omkleed, 

terwijl uit hetgeen uit het vonnis blijkt, 
ook niet volgt noch volgen kan, dat de con
tante waarde van f 2.24 per M 2 tot f 2.15 
per M 2 daalt. 

II. S . of v. t. der artt. 158, 168 Grond
wet, 20 R . 0., 2, 37, 40, 41, 77, 88, 92, 92a 
Onteigeningswet, 48 en 59 Rv., 

doordat de Rechtbank het bedrag der 
overdrachtskosten ten aanzien van het ach
terterrein aan verweerder heeft toegekend, 
daartoe overwegend hetgeen de voorlaatste 
der evenvermelde overwegingen inhoudt, 
terwijl het deskundigenrapport te dien aan
zien niets inhoudt, dan dat, daar verweerder 
nog vermogensschade lijdt, doordat hij thans 
reeds eigenaar is, hem nog f 320.36 moet 
worden vergoed, 

ten onrechte en in strijd met de aangehaal
de artikelen, 

a. omdat het vonnis niets inhoudt waaruit 
volgt,dat verweerder door vergoeding van de 
verkoopwaarde alleen niet volledig zou wor
den schadeloosgesteld en op vergoeding van 
dit of eenig ander bedrag als verdere ver
mogensschade - naast de als vergoeding voor 
de werkelijke waarde toegekende bedragen 
- aanspraak zou kunnen maken, en het 
vonnis aldus ten aanzien van dezen post de 
gronden noch wat de daadzaken noch wat 
het rechtspunt betreft, inhoudt en niet naar 
den eisch der wet met redenen is omkleed, 
kunnende de enkele overweging, dat verweer -
der niet volledig wordt schadeloosgesteld, of 
dat hij nog vermogensschade lijdt, doordat 
hij thans reeds eigenaar is, niet als reden
gevend voor de beslissing, dat hij schade 
lijdt en tot dit bedrag, gelden en zijnde de 
motiveering, ,.omdat hij thans reeds eigenaar 
is" als zoodanig onbegrijpelijk en niets zeg
gend, 

b. omdat naast de vergoeding wegens de 
werkelijke waarde in art. 40 der Onteige
ningswet bedoeld en wegens de waardever
mindering van het overblijvende de wet 
geene vermogensschade kent, die voor ver-

goeding in aanmerking komt, en omdat het 
bedrag der overdrachtskosten niet deel uit
maakt van de waarde van het onteigende, 
die aan de onteigende partij wordt ontno
men, en omdat voor vergoeding wegens over
drachtskosten slechts plaats is voor zoover 
de onteigende aanspraak kan maken op ver
goeding van wederbeleggingskosten of van 
bedrijfsschade of in het algemeen van in
komstenschade, hoedanige vergoeding aan 
verweerder niet toekomt en ook niet door de 
Rechtbank is toegelegd, blijkende uit het 
vonnis niet van eenige omstandigheid die 
aan verweerder recht daarop zou geven, en 
omdat de enkele omstandigheid, dat de ont
eigende reeds eigenaar is van het onteigende, 
niet meebrengt, dat hij naast de werkelijke 
waarde nog schade lijdt; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat uit de bij het middel vermelde over

wegingen van de Rechtbank in verband met 
den voormelden inhoud van het rapport der 
deskundigen kan worden opgemaakt: dat de 
Rechtbank de contante waarde van f 2.15 
per M 2, die zij aan het achterliggende stuk 
van het te onteigenen perceelsgedeelte toe
kent, heeft berekend, uitgaande van de waar
de op een verder afgelegen tijdstip, waarop 
de deskundigen den grond aan de hand van 
een exploitatierekening hadden geschat; 
voorts dat de Rechtbank bij die berekening 
een gemiddeld jaarlijksch renteverlies heeft 
laten gelden, genomen over een periode van 
tien jaren, welke periode afhankelijk is van 
het tijdsverloop, dat naar het oordeel der 
Rechtbank benoodigd zou zijn om den grond 
als bouwterrein in exploitatie te brengen, 
doch niet in duur met dat tijdsverloop over
eenstemt; 

dat bij dit weinige onopgehelderd blijft wat 
onder het gemiddelde jaarliiksch renteverlies 
moet worden verstaan en welk rente-percen
tage de Rechtbank bij de berekening daar
van in aanmerking heeft genomen, terwijl 
voorts in het duister worden gelaten de duur, 
welken de Rechtbank voor de bedoelde ex
ploitatie aanneemt, en het bedrag van de 
door de deskundigen als voormeld bepaalde 
waarde; dat ten slotte niets blijkt omtrent 
de gegevens, waaruit de deskundigen die 
waarde hebben afgeleid, en de overwegin
gen, die zij daarbij hebben laten gelden, nu 
zoowel hun rapport als het vonnis geenerlei 
melding maakt van den inhoud van de te 
dezen opgemaakte exploitatierekening; 

dat waar aldus, hetgeen noodig is om de 
door de Rechtbank verrichte waardebepaling 
te kunnen toetsen, wordt gemist, het bestre
den vonnis ten aanzien van dit punt niet, 
naar den eisch van art. 20 R. 0. en art. 168 
Grondwet, de gronden inhoudt waarop het 
berust, zoodat het middel gegrond is; 

0. wat het tweede middel betreft : 
dat, als de Rechtbank aan den verweerder 

als vermogensschade boven de verkoopwaar
de van het goed nog het bedrag der over
drachtskosten vergoedt, omdat hij eigenaar 
is, de Rechtbank blijkbaar hiermede wil uit
drukken, dat het goed voor hem het equiva
lent zou vormen niet slechts van de ver-
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koopwaarde van het goed, doch bovendien 
van de overdrachtskosten, die hij, indien hij 
niet reeds eigenaar was, als kooper zou moe
ten offeren om het goed te verkrijgen; 

dat de Rechtbank aldus naar den eisch der 
wet de gronden heeft vermeld, waarop zij 
dat meerdere aan den v erweerder toekent, 
zoodat het eerste onderdeel van het middel 
faalt; 

dat die motiveering echter niet kan aan
nemelijk maken, dat grond, die door de 
R echtbank als toekomstig bouwterrein is ge
waardeerd en die derhalve aan de hoedanig
heid van toekomstig bouwterrein zijn hoog
ste waarde ontleent, voor een eigenaar, die 
niet zelf bouwterrein-exploitant is, een groo
tere vermogenswaarde heeft dan ten beloope 
van den prijs, welke b ij verkoop aan een 
bouwexploitant is te bedingen; 

dat dan ook onjuist is de opvatting der 
Rechtbank dat den verweerder tengevolge 
van de onteigening niet alleen vermogens
schade opkomt, ten bedrage van de verkoop
waarde, doch mede ten bedrage van de op 
den verkoop vallende kosten; 

dat mitsdien het middel in zijn tweede 
onderdeel gegrond is; 

0. dat het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven; 

dat nu verweerder zich ten aanzien van 
het eerste middel aan 's Hoogen Raads oor
deel heeft gerefereerd, omtrent de proces
kosten moet worden beslist als hieronder zal 
geschieden; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht
bank te Breda op 17 November 1942 in deze 
zaak gewezen; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch, ten einde met inachtne
ming van 's Hoogen Raads arrest verder te 
worden behandeld en beslist; 

Veroordeelt verweerder in cassatie in de 
helft van de tot op deze uitspraak aan zijde 
van eischer in cassatie gevallen kosten, welke 
in totaal worden bepaald op f 400 voor sala
ris en f 34.50 voor verschotten; 

Verstaat dat de andere helft van die kos
t en, zoomede een bedrag van f 100 uit de 
kosten van den verweerder in cassatie en alle 
kosten na d e uitspraak van dit arrest aan 
beide zijden gevallen, deel zullen uitmaken 
van die, waarover bij einduitspraak in het 
geding tot onteigening moet worden beslist; 

Bepaalt dat de verweerder in cassatie voor 
het overige zijn eigen kosten draagt. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het eerste middel schijnt mij in zooverre 

gegrond, dat inderdaad uit het bestreden 
vonnis niet blijkt, wat de Rechtbank verstaat 
onder het "gemiddeld jaarlijksch rentever
lies" , K ennelij k betreft het hier eenen factor, 
die wel afhankelijk is van den duur der ex
ploitatie van het te onteigenen achterterrein 
als bouwterrein, doch wiens beteekenis voor 
de contante waarde van het te onteigenen 
goed niet met den exploitatieduur als bouw
terrein van dat goed samenvalt. D it volgt 

immers reeds hieruit, dat de R echtbank het 
blijkbaar niet noodig acht, den volgens haar 
noodzakelijk geachten duur der exploitatie 
vast te stellen, maar zich ertoe bepaalt, den 
daarvan kennelijk afhankelijk gedachten 
duur, waarover het "gemiddeld jaarlijksch 
renteverlies" moet worden berekend, in af
wijking van deskundigen, op tien, in plaats 
van op vijf jaren te stellen. Volgens de 
Rechtbank brengt dit verschil met deskun
digen mede, dat de door dezen aangenomen 
contante waarde van het achterterrein van 
f 2.24 per M 2 daalt tot f 2.15 per M 2. D e 
juistheid van deze nadere berekening ont
trekt zich evenwel, bij gebreke van duide
lijke en begrijpelijke vermelding der feite
lijke gegevens waarop zij berust, aan iedere 
toetsing. Tegen die berekening in cassatie 
ingebrachte grieven zouden eiken feitelijken 
grondslag missen en de Hooge Raad zoude 
dan ook niet in staat kunnen worden gesteld 
om die berekening, zoo noodig, te corrigee
ren, als geschiedde bij arrest van 25 Aug. 
1923 W. 11120, N . J. 1923,1217. Ook naar 
mijn bescheiden meening, kan derhalve het 
bestreden vonnis op het punt der waardebe
paling van het achterterrein niet geacht wor
den, de feitelijke gronden aan te geven, waar
op die waardebepaling steunt, geeft het von
nis althans niet voldoende inzicht in de fei
ten, waarop de beslissing ten aanzien van dit 
punt berust, zoodat het m. i., inzooverre niet 
naar den eisch der wet met redenen is om
kleed en derhalve niet in stand zal kunnen 
blijven. (vg. H. R. 19 Nov. 1930 W. 12230, 
N. J. 1931, 105; H. R. 27 Nov. 1935, 1936 
No. 615). 

Voor het geval Uw Raad zich hiermede 
mocht vereenigen, zullen, daar verweerder 
zich ten aanzien van dit middel heeft gere
fereerd, de op de behandeling daarvan ge
vallen kosten deel hebben uit te maken van 
die, waarover alsdan bij de einduitspraak in 
dit geding moet worden beslist (vg. H. R. 
4 Maart 1942 No. 385). 

Met betrekking tot het tweede middel zij 
het mij vergund te verwijzen naar het zeer 
onlangs door U wen Raad gewezen arrest van 
6 Januari 1943 inzake denzelfden eischer 
tegen van L ieshout c.s. , waarbij op een mid
del, geformuleerd overeenkomstig onderdeel 
b van het tegenwoordige, het in die zaak ge
wezen vonnis van dezelfde Rechtbank werd 
vernietigd op grond van d e onjuistheid der, 
ook in het onderwerpelijke vonnis voorge
stane, opvatting, dat den verweerder tenge
volge van de onteigening niet alleen ver
mogensschade opkomt ten bedrage van de 
verkoopwaarde, doch mede ten bedrage van 
de op den verkoop vallende kosten. Ook dit 
middel zal mitsdien gegrond zijn te oordee
len, doch Uw Raad zal, bijaldien hij mijne 
beoordeeling van het eerste middel deelt, 
niet ten principale recht kunnen doen. 

Ik concludeer op grond v an het eerste 
middel, dat het bestreden vonnis zal worden 
vernietigd, dat de zaak zal worden verwezen 
naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 
teneinde met inachtneming van het door den 
Hoogen Raad te wijzen arrest opnieuw te 
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worden behandeld en beslist, en dat de be
slissing omtrent de op het beroep in cassatie 
gevallen kosten zal worden aangehouden tot 
de einduitspraak. (N. J.) 

ro Februari 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 30.) 

Daar de onderhoudsplicht van de on
derwerpelijke weggedeelten bij het Rijk 
berust, moet deze onderhoudsplicht als
nog in kolom VII van den wegenlegger 
worden vermeld. Daaraan kan niet af
doen, dat deze weggedeelten ingevolge 
van Rijkswege verleende vergunningen 
door de gemeente moeten worden on
derhouden. Ook deze vergunningen moe
ten in den legger worden vermeld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswa
terstaat in de directie Noordholland te Haar
lem tegen het besluit van den Commissaris 
der provincie Noordholland, ter waarneming 
van de taak van Ged. Staten, van 2 Septem 
ber 1942, afdeeling 28, no. 51, Reg. 176 
I /1 5466, tot vaststelling ingevolge de Wegen
wet van den legger der wegen van de ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 Januari 194~, No. 14); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noordholland, waarnemende de taak van 
Ged. Staten dier provincie, bij zijn evenver
meld besluit den legger der wegen v,m de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
gewijzigd heeft vastgesteld, met gegrondver
klaring van door den Hoofdingenieur-Direc
teur van den Rijkswaterstaat in de directie 
Noordholland ingediende bezwaren; 

dat de Commissaris daarbij heeft overwo
gen, dat de bezwaren van den genoemden 
Hoofdingenieur-Directeur zijn gericht tegen 
het vermelden van de Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg Maatschappij en van den 
Haarlemmermeerpolder als onderhouds
plichtigen, resp. van de in- en uitstapplaats 
van de tramlijn Amsterdam-Haarlem te Half
weg, op den rechterberm van den weg no. 7, 
van 506 m tot 582 m en van de verharde aan
sluiting van de Oranje Nassaulaan, genoemd 
onder se (oorspronkelijk genummerd: 7e) in 
kolom V van de beschrijving van den ge
noemden weg, alsmede tegen het niet ver
melden in den legger van de vergunningen, 
op grond waarvan de evenbedoelde in- en 
uitstapplaats en de verharde aansluiting aan
wezig zijn; dat, in verband met het door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat in soortgelijke gevallen inge
nomen standpunt, als onderhoudsplichtige 
van de bedoelde in- en uitstapplaats en ver
harde aansluiting het Rijk (Waterstaat) 
moet worden vermeld, terwijl voorts in ko
lom XI van den legger alsnog de bovenbe-

doelde vergunningen dienen te worden aan
geteekend; dat de ingediende bezwaren der
halve gegrond zijn; 

dat de Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat in de directie Noordholland 
in beroep aanvoert, dat in den legger onder 
meer onder no. 7 werd opgenomen de Rijks
weg Amsterdam-Haarlem; dat onder de tot 
dien Rijksweg behoorende objecten evenwel 
niet worden vermeld de parallelweg met 
voetpad tusschen den Osdorperweg en de Mi
nister Cort-van-der-Lindenstraat in de be
bouwde kom van Halfweg, alsmede de aan
sluitingen van zijwegen aan den genoemden 
Rijksweg in die kom; dat de genoemde pa
rallelweg met voetpad en wegaansluitingen 
moeten worden onderhouden door de ge
meente krachtens van Rijkswege verleende 
vergunningen, welke uiteraard evenmin in 
den legger zijn vermeld; dat tegen het ont
breken van de bedoelde vermeldingen in het 
ontwerp van den legger_ destijds reeds door 
hem bezwaar werd ingebracht bij burgemees
ter en wethouders van de gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, doch dat de 
Commissaris van oordeel was, dat de boven
genoemde objecten op grond van art. 28 der 
\Vegenwet niet in den legger mogen worden 
opgenomen, omdat zij binnen de bebouwde 
kern liggen en door de gemeente worden on
derhouden; dat, aangezien die onderhouds
plicht evenwel slechts geldt tegenover het 
Rijk, dat tegenover derden als onderhouds
plichtige (aansprakelijk voor den goeden 
toestand) beschouwd moet worden in over
eenstemming met het in soortgelijke gevallen 
ingenomen standpunt, de vorengenoemde Ob
jecten in verband met het voormelde wets
artikel alsnog in den legger dienen te worden 
vermeld ; dat enz.; 

0. dat blijkens de stukken ten aanzien van 
den tot den Rijksweg Amsterdam-Haarlem 
behoorenden parallelweg met voetpad tus
schen den Osdorperweg en de Minister Cort 
van der Lindenstraat en wegaansluitingen 
van zijwegen aan den genoemden Rijksweg 
de onderhoudsplicht bij het Rijk berust; 

dat deze onderhoudsplicht, mede gelet op 
art. 28 der Wegenwet, alsnog in kolom VII 
van den onderwerpelijken wegenlegger moet 
worden vermeld; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat deze 
kunstwerken ingevolge van Rijkswege ver
leende vergunningen door de gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude moeten worden 
onderhouden; 

dat ook deze ·vergunningen in den legger 
moeten worden vermeld; 

dat ten slotte nog eenige onjuistheden in 
den legger dienen te worden hersteld, zooals 
hieronder nader is aangegeven; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de legger van wegen van 
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de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude moet worden gewijzigd in dier voege, 
dat: 

1°. enz. (volgen wijzigingen). 
(A. B.) 

z2 Februari z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandse he Zaken. ( Gemeente
wet art. 228d; Wegenwet art. g.) 

De omstandigheid, dat het onderwer
pelijk weggedeelte niet op de in art. g 
der Wegenwet aangegeven wijze aan het 
openbaar verkeer is onttrokken, staat 
aan den verkoop niet in den weg, daar, 
ook al mocht de eigenaar over dat weg
gedeelte niet vrijelijk kunnen beschik
ken dan na toepassing van art. g, geen 
reden aanwezig is, de goedkeuring aan 
den verkoop te onthouden, vermits door 
dien verkoop geen gemeente- of ander 
openbaar belang wordt geschaad. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment -.rar, Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door jen bur
meester der gemeente Gilze en Rijen tegen 
het besluit van den Commissari~ der orovin
cie Noordbrabant van 13 MP.i 1942,· G. n°. 
878, III 0 afdeeling, bij welk besluit goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van den 
voornoemden burgemeester d.d. 17 Decem
ber 1941, tot aan- en verkoop van gronden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Best uur, gehoord (advies van 
6 Januari 1943, N°. 1); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noordbrabant bij bovengenoemd besluit 
goedkeuring heeft onthouden aan het besluit 
van den burgemeester der gemeente Gilze 
en Rijen, strekkende t ot aan- en verkoop 
van gronden, uit overweging, dat sommige 
der te verkoopen gronden deel uitmaken van 
den openbaren weg; dat mitsdien vóór den 
verkoop onttrëkking aan het openbaar ver
keer behoort plaats te hebben; dat hij dit bij 
brief van 2/6 Mei 1942, G. N°. 844, aan den 
burgemeester heeft bericht; dat echter de ver
eischte onttrekking tot heden nog niet is ge
schied; dat, zoolang de bedoelde onttrekking 
niet heeft plaats gehad, de voorgenomen ver
koop geen doorgang zal kunnen vinden; dat 
hij zijn beslissing omtrent dit raadsbesluit, 
dat op 23 December 1941 ter provinciale 
griffie is ingekomen, bij besluit van 18 Maart 
1942, G. n°. 864, gedurende twee maanden 
heeft verdaagd; dat mitsdien, indien niet 
vóór 18 Mei 1942 een beslissing omtrent dit 
besluit aan den burgemeester is ingezonden, 
dit besluit ingevolge het bepaalde in artikel 
231 der gemeentewet zal worden geacht te 
zijn goedgekeurd; dat, zoolang niet vast
staat, dat het besluit zal kunnen worden 
uitgevoerd, zoodanige goedkeuring dient te 
worden voorkomen; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
der provincie Noordbrabant de burgemeester 
van Gilze en Rijen in beroep is gekomen, aan
voerende, dat volgens de Memorie van Ant
woord, gegeven op het onderzoek van de 
vaste commissie voor openbare werken, ver-

keers- en waterstaatsaangelegenheden in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Bij
lagen Handelingen Tweede Kamer 1928/ '29, 
n°. 75, 2) de bepalingen van de Wegenwet 
betreffende onttrekking aan het openbaar 
verkeer niet van toepassing zijn op gevallen, 
waarin slechts kleine strookjes weg in de 
lengterichting aan het openbaar verkeer 
worden onttrokken voor het maken van 
bochtafsnijdingen of verleggingen en deze 
maatregel niet mede brengt, dat aan het te.ont
trekken weggedeelte gelegen terreinen na de 
onttrekking niet meer aan een openbaren 
weg zullen komen te liggen; dat bij schrijven 
van 29 Augustus 1933, N°. 429, afdeeling 
Waterstaatsrecht aan Ged. Staten van Gel
derland, de toenmalige Minister van Water
staat van eenzelfde opvatting heeft doen 
blijken; dat de te verkoopen perceelen grond 
inderdaad zijn strookjes weg in de lengte
richting van de Hoogstraat te Gilze, en de 
overdracht van gronden aan de eigenaren der 
aangrenzende perceelen strekt tot het maken 
van bochtafsnijdingen van dezen weg, terwijl 
de aan de te onttrekken weggedeelten gelegen 
terreinen na de onttrekking nog aan den open
baren weg blijven liggen; dat namelijk de ge
noemde Hoogstraat aanvankelijk een zand
weg was, die echter door de Duitsche Weer
macht ten behoeve van het verkeer naar en 
van het vliegveld met klinkers is verhard na 
vooraf zooveel mogelijk rechtgemaakt en 
overal op gelijke breedte gebracht te zijn; 
dat als gevolg daarvan door de gemeente 
eenige strookjes grond moesten worden aan
gekocht, terwijl anderzijds enkele vrijkomen
de strooken grond aan de aangrenzende eige
naren konden worden overgedragen; dat de 
betrokken eigenaren, die met de verharding 
van den bedoelden weg ten zeerste gebaat 
waren, zich allen met deze transactie accoord 
verklaard hebben; dat derhalve b ij dezen 
aan- en verkoop van eenige onbeteekenende 
weggedeelten naar zijn meening de bepalin
gen der Wegenwet niet van toepassing zijn, 
waardoor aan verschillende technische en 
administratieve diensten onnoodige arbeid 
kan worden bespaard; dat hij verzoekt zijn 
besluit alsnog goed te keuren; 

0. dat, ofschoon het beroepschrift in strijd 
met artikel 4 van de Eerste Beschikking ter 
uitvoering van de achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied (aanpassing van de gemeentewet) niet 
door den gemeentesecretaris is onderteekend, 
geen termen kunnen worden gevonden het 
wegens deze onregelmatigheid ter zijde te 
leggen, nu omtrent den wil van den burge
meester om bij wege van dit appèlschrift be
roep in te stellen geen twijfel bestaat; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat de om
standigheid, dat het onderwerpelijk wegge
deelte niet op de in artikel 9 der W egenwet 
aangegeven wijze aan het openbaar verkeer 
is onttrokken, aan den verkoop niet in den 
weg staat; 

dat toch, ook indien de eigenaar ove~ het 
bedoeld weggedeelte niet vrijelijk mocht 
kunnen beschikken dan na toepassing van 
artikel 9 der Wegenwet, geen reden is, de 
goedkeuring aan den verkoop te onthouden, 
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vermits door dien verkoop geenerlei gemeente
of ander openbaar belang wordt geschaad· 

dat ook voor het overige tegen het besl~it 
van den burgemeester niet met grond bezwaar 
kan worden gemaakt; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ord_ening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

m et vernietiging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Noord bra b ant van 
13 Mei 1942, G. n°. 878, II!• afdeeling, aan 
het b esluit van den burgemeester van Gilze 
en R ijen v a n 17 December 1941, t ot aan- en 
verkoop van gronden, alsnog goedkeuring te 
verleenen. 

(A.B.) 

IS Februari z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941 
art. 2. ) 

D e wetgever moet in art. 2 Econ . 
S anctiebesluit 1941, sprekende van een 
krachtens de Landbouwcrisiswet 1933, 
het Voedselvoorzieningsbesluit op het 
Organisatiebesluit Voedselvoorzieninf 
1941 gesteld verbod tot het slachten van 
rundvee, varkens, geiten, bokken , scha
p en en paarden uit den aard der zaa k 
daarbij in de eerste plaa ts hebben ge
dacht aan de bestaande slachtverboden , 
voor welker handhaving hij een hooger 
minimum straf noodzakelijk achtte en 
h eeft dus kennelijk ook op het doen 
slachten , als dit in krachtens genoemde 
wet en besluiten gestelde slachtverboden 
met het slachten werd verboden of on
de r het verboden slachten werd ver
st aan , de in genoemd art. 2 , 1e lid sub 1 
genoemde gevangenisstraf van ten min
ste zes maanden willen stellen. 

Op het beroep van J. A . de B. , van beroep 
schillen,ophaler, wonende te Middelharnis, 
thans gedetineerd in het Huis van Bewaring 
te Rotterdam, req. van cassatie tegen, een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 30 Sept. 1942, waarbij in hoo ger beroep, 
met vernietiging van een vonn.is van den 
Econ . . Rechter b ij de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam van 17 April 1942, req : ter zake van 
I. .,het opzettelijk in striid handelen met een 
voorschrift gesteld bij of krachtens het Voed
selvoorzienin~s besluit met uitzon,dering van 
het voorschrift, gesteld bii art. 13 van dat 
besluit, tweemaal gepleegd", en II. ,,het op
zettelijk in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij of krachten,s de Distribu
tiewet 1939 met uitzondering van de voor
schriften gesteld krachtens art. 15, lid 2, dier 
wet , tweemaai gepleegd", met aanhaling van 
de artt. 1, lid 2, 3 van het Econ. Sanctiebe
sluit 1941, 1 van het Slachtverbod Varkens 
1940 II, 4 van het Voedselvoorzieningsbe
sluit , 1, 3, 4 van de Peulvruchtendistributie
beschikkin,g 1940 II en 1, 57, 91 Sr., is ver-

oordeeld tot eene gevangenisstraf voor den 
tijd van vijf maanden, met verbeurdverkla
ring van de in beslag genomen erwten. 

De Hooge Raad , enz . ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand, door of vanwege den 
req. eenige gronden voor dat beroep zijn aan
gevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden arrest, met qualifi

catie en strafoplegging als voormeld bewe
zen is verklaard, dat req. omstreeks Óctober 
!941 ~oor zich te Middelharnis , opzettelijk 
m stnid met het betrekkelijke, krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit, vastgestelde ver
bod meer varkens heeft doen slachten en dat 
hij opzettelijk in strijd met het betrekkelijke, 
krachtens de Distributiewet 1939 vastge
stelde verbod of voorschrift op 14 Jan, . 1942 
in het Arrondissement Rotterdam van, zeke
ren K . en, van zekeren B. heeft gekocht hoe
veelheden. schok- of kookerwten, althans 
peulvruchten in den zin der Peulvruchten
distributiebeschikking 1940 II, zonder af
gifte van eenige daarvoor geldige bon, toe
wijzing of schriftelijke vergunnin,g ; 

dat het Hof voorts nog heeft overwogen, 
dat ten deze niet toepasselijk is het voor
schrift van art. 2 lid 1 van het Econ. Sanctie
besluit 1941, hetwelk alleen straf bedreigt 
tegen overtreding, voor zoover hier van be
lang, van een gesteld verbod tot het slachten 
van varkens en niet omvat de overtreding 
van een verbod tot het doen slachten van 
varkens , opgevat als zelfst andig delict ;° 

dat echter op 6 Sept. 1941 en ook reed s op 
23 Aug. 1941, zijnde de dagen, waarop het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 onderscheidenlijk 
werd afgekon,digd en vastgestela, de toen 
van kracht zijnde, alle krachtens de Land
bouw-Crisiswet 1933 en/of het Voedselvoor
zieningsbesluit gestelde Slachtverboden 1940 
Varkens II, Schapen en 1941 Geiten en, Bok
ken, Paarden besluit 1940 II en Huisslach
tingsbesluiten 1940 Varkens en 1941 Scha
pen, inhielden een verbod tot het slachten 
en doen slachten van de in het besluit ge
noemde dieren, dan wel een verbod tot het 
slachten en een bepaling, dat onder "slach
ten" voor de toepassing van het besluit wordt 
verstaan "slachten en doen slachten", terwijl 
de eenige uitzondering op deze gelijkstel
ling van slachten en doen slachten toen werd 
gevonden in het slachtverbod 1940 Rundvee, 
waarin een verbod tot het doen slachten eerst 
op 2 Oct. 1941 is opgenomen; 

dat de wetgever in art . 2 van het Econ . 
Sanctiebesluit 1941 , sprekende van een 
krachtens de Landbouwcrisiswet 1933 , het 
Voedselvoorzieningsbesluit of het Organ.isa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 gesteld 
verbod tot het slachten van rundvee, var
kens, geiten ,bokken, schapen en paarden 
uit den aard der zaak daarbij in de eerste 
plaats moet hebben, gedacht aan de bestaan
de slachtverboden , voor welker handhaving 
hij een hooger minimum straf noodzakelijk 
achtte en dus kennelijk ook op het doen 
slachte n, als dit in krachtens genoemde wet 



1943 15 FEBRUARI 44 

en besluiten gestelde slachtverboden m et het 
slachten werd verboden of onder het verbo
den slachten werd verstaan, de in genoemd 
art. 2, re lid sub I genoemde gevangenisstraf 
van ten minste zes maanden heeft willen 
stellen; 

dat derhalve het Hof ten onrechte ge
noemd artikel hier buiten toepassing heeft 
gelaten; 

dat bovendien het onder 1 bewezen ver
klaarde niet meer dan één misdrijf oplevert; 

dat dus het bestreden arrest niet in stand 
kan bl ijven; 

Vernietigt het arrest, doch alleen voor wat 
betreft de daarbij gegeven qualificatie van 
het in de eerste plaats bewezen verklaarde 
en strafoplegging, en in zooverre 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. O.; 

Gezien, behalve de in het arrest aange
haalde wettelijke voorschriften, art. 2 van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941; 

Qualificeert het in de eerste plaats bewe
zen verklaarde als: .,opzettelijk in strijd han
delen met een krachtens het Voedselvoorzie
nin_gsbesluit gesteld verbod tot het slach
ten van varkens"; 

Verklaart req. deswege strafbaar; 
Veroordeelt req. tot eene gevangenisstraf 

van zes maanden, zijnde de minimumstraf 
op de feiten gesteld en zijnde geen gronden 
b evonden tot het opleggen van een hoogere 
straf; 

Verklaart verbeurd de in beslag genomen 
erwten; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv .-Gen. H olsteijn, die opmerkte: 

"Tegen 's Hofs arrest heeft de verdachte 
beroep in cassatie ingesteld. Een middel van 
cassatie is door of namens req. niet voorge
steld. Ik meen ambtshalve te moeten opmer
ken, dat m . i. het Hof ten onrechte niet heeft 
toegepast art. 2, lid I , van het Econ. Sanctie
besluit 1941, voorschrijvende - voorzoover 
in casu van belang - dat hij, die opzettelijk 
in strijd handelt met een bij of krachtens de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Voedselvoor
zieningsbesluit of het Organisatiebesh"it 
Voedselvoorziening 1941 gesteld verbod tot 
het slachten van rundvee, varkens, geiten, 
bokken, schapen en paarden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten minste zes· 
maanden. Wel heeft het Hof overwogen, .,dat 
ten deze niet toepasselijk is het voorschrift 
van art. 2, lid I, van het Econ. Sanctie
besluit 1941, hetwelk alleen straf bedreigt 
tegen overtreding, voor zoover hier van be
lang, van een gesteld verbod tot het slachten 
van varkens en niet om.vat de overtreding van 
een verbod tot het doen slachten van var
kens, opgevat als zelfstandig delict ", maar 
met deze overweging kan ik mij niet vereeni
gen. Naar mijne m.eening brengt de strek
king van het onderhavige voorschrift van 
art. 2 ,lid 1 , van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 mede, dat daarin onder verbod tot het 
slachten is begrepen een verbod tot doen 
slachten , uitdrukkelijk gesteld bij of krach
tens de wet of een besluit, genoemd in het 
onderhavige voorschrift, en verzet de redac-

tie van dit voorschri ft zich niet hiertegen. 
Voorts ben ik van meening, dat in de qua

l.ificatie van het bewezenverklaarde doen 
slachten ten onrechte is vermeld " tweemaal 
gepleegd " , en komt mij als op te leggen 
hoofdstraf juist voor de hoofdstraf, d ie bij 
het vernietigde vonnis van den Econ. Rech
ter aan verdachte werd opgelegd. 

Ik concludeer tot vernietiging van 's Hofs 
arrest doch alleen voorzoover de qualificatie 
van het bewezenverklaarde doen slachten, 
de niet-toepassing van art. 2, lid 1, van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 en de oplegging 
der hoofdstraf betreft; tot qualificatie van 
dat bewezenverklaarde als "het opzettelijk 
in strijd handelen. met een bij of krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod tot het slachten van varkens"; tot be
paling dat art. 2, lid 1, van het Econ. Sanc
tiebesluit mede als toegepast artikel wordt 
aangehaald; tot veroordeeling van req. tot 
eene gevangenisstraf voor den tijd van acht 
maanden; en tot verwerping van het beroep 
voor het overige".] 

(N. J.) 

IS Februari I943· ARREST van den Hoo
gen R aad. (Distributieregelingsbeschik
king 1941, artt. 1, 8; A.B. art. 11.) 

Op grond van art. 3 Distributiewet 
1939 zijn de Secr.-Gen. van de D ep. van 
L andbouw en Visscherij en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart bevoegd het 
geheele distributieapparaat in vollen 
omvang te regelen, dus ook t. a. v. dis
tributiebescheiden voorschriften te ge
ven als die van art. 8 Distr.reg.besch. 
1941 , welke voorschriften derhalve zijn 
·gesteld krachtens deDistributiewet 1939. 

T enzij de wet bepaaldelijk tot het te
gendeel dwingt blijven distributiebon
nen en kaarten als in de bewezenverkla
ring vermeld, distributiebescheiden in 
den zin van art. I D istr.reg.besch. 1941, 
totdat zij zijn vernietigd. 

Bij de beoordeeling van tegen de so
ciale orde en het belang der voedselvoor
ziening indruischende gedragingen als 
die van requirant mag het recht, waarop 
een stuk in juridischen zin aanspraak 
geeft, niet de maatstaf zijn ter beant
woording van de vraag, of stukken, die 
als distributiebescheiden zijn in het le
ven geroepen, dit karakter al of niet 
hebben verloren. 

Het middel, stellende dat bij de ver
oordeeling wegens art. 8 lid 1 en 2 Distr.
reg.besch. 1941 zouden moeten zijn aan
gehaald art. 1 Distr.reg.besch. 1941 , art. 
2 Textielproductendistr.besch. 1940 II 
en art. 2 Boter- en Vetdistr.besch. 1940 
I en II faalt, daar de strafoplegging niet 
onmiddellijk daarop is gegrond. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van B . van D. , werkman, 
wonende te 's-Gravenhage, req . van cassa,ie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 29 Juni 1942, bevesti-
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gende, - onder bepaling, dat de tijd door 
den v~roordeelde tot op den dag van. het 
arrest in voorloopige hechtenis doorgebracht, 
bij de uitvoering van de hem opgelegde ge
vangenisstraf geheel in mindering zal wor
den gebracht, - een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
aldaar, op 28 April 1942 in deze zaak gewe
zen, waarbij req. ter zake van "opzettelijk 
handelen in strijd met een voorschrift, ge
steld bij of krachtens de Distributiewet 1939" 
m et aanhaling van de artt. 1 Econ. Sanctie
besluit 1941 en 8 Distributieregelingsbe
schikking 1941 is veroordeeld tot 2 jaren ge
vangenisstraf. (Gepleit door Mr. A. J. Fok
ker). 

De Hooge Raad, enz . ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Men.thon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidet!de: 
I. S., immers v. t . van art. 91 Sr., artt. 

350, 351 ,358, 359, 415 Sv., art. 5 van de 
Distributiewet 1939, artt. 1 en 8 van de 
Distributieregelingsbeschikking 1941, art. 1 
van het Econ. Sanctiebesluit, omdat de 
Rechtbank den req. heeft veroordeeld met 
toepassing van art. 1 van het Econ. Sanctie
besluit , als hebbende req. opzettelijk eene 
overtreding van een voorschrift gesteld 
krachtens de Distributiewet 1939 ge~leegd, 
terwijl de ze wet geen enkele bepaling bevat, 
krachtens welke de Minister het voorhanden 
hebben van distributiebescheiden vermag te 
regelen, derhalve eene zoodanige regeling ge
maakt zijnde, deze niet kan geacht wor,den 
te zijn een voorschrift krachtens de Distribu
tiewet 1939, mitsdien overtreding daarvan 
niet getroffen wordt door eenige sanctie ge
steld bij het Econ. Sanctiebesluit; art. 1 
van het Econ. Sanctiebesluit bedreigt straf 
tegen hem, die in strijd handelt, onder meer 
met een voorschrift gesteld bij of krachtens 
de Distributiewet 1939; het door req. ge
pleegde feit is bij geen enkele andere kracht 
van wet hebbende bepaling strafbaar gesteld, 
derhalve niet strafbaar; het Hof heeft, des
niettegenstaande het vonnis, waarvan be
roep, bevestigend, de aangehaalde artikelen 
geschonáen en ten onrechte den req. niet 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 
· II. S., immers v. t. van artt. 350, 351, 
358, 359, 415 Sv ., artt. 1 en 8 van de Distri
butieregelingsbeschikking 1941, art.1 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, art . 91 Sr., omdat het 
Hof feitelijk heeft vastgesteld, dat cie be
wuste bonnen en kaarten reeds ter vernieti
gin g bestemd en afgestempeld of afgeteekend 
waren, dat de- bewuste bonnen waren van 
vastgesteld model en van den aanvang af 
bestemd om recht te geven op het koopen 
van in distributie gebrachte goederen, en 
wijders heeft overwogen dat deze dit karak
ter nog niet hadden verloren door de t en deze 
te haren opzichte getroffen administratieve 
maat regelen; zulks ten onrechte: 

A. omdat dit laatste noch uit de bewijsmid
delen, door den eersten rechter, noch uit die 
door net Hof gebezigd, kan worden afgeleid; 

B. omdat het Hof feiteltjk vaststelde, dat 
de bewuste bonnen en kaarten reecis ter ver-

nietiging bestemd waren toen req. deze voor
handen had en het Hof ten onrechte niet tot 
de gevolgtrekking is gekomen, dat deze bon
nen en kaarten, door die bestemming tot ver
nietiging, de vroegere bestemming van vo
ren bedoeld recht te geven toen definitief 
hadden verloren en mitsdien toen hadden op
gehouden distributiebescheiden in den zin 
vaP- art. 1 van de Distributieregelingsbe
schikking 1941 te zijn, en vervolgens ten on
rechte het tegendeel beslist heeft, tengevolge 
waarvan het Hof den req. ten onrechte heeft 
veroordeeld door het vonnis, waarvan hooger 
beroep, te bevestigen en den req. niet te ont
slaan van alle rechtsvervolging, zijnde het 
voorhanden hebben van bescheiden ,die niet 
zijn distributiebescheiden, noch bij de in het 
vonnis aangehaalde artikelen, noch bij eenige 
andere kracht van wet hebbende bepaling 
verboden. Welke redeneering te meer klemt, 
omdat, nadat req. het feit had begaan, de 
wetgeving op dit punt is gewijzigd en uit
drukkelijk is strafbaar gesteld het onbevoegd 
voorhanden hebben van valsche distributie
bescheiden, waaronder mede worden ver
staan bescheiden, welke door hun model aan
leiding kunnen zijn tot de misleiding, dat 
deze bescheiden distributiestamkaarten zijn 
of bestemd zijn om recht te geven op het 
koopen van in distributie gebrachte goederen. 

III. S. , immers v. t. van a rt. 91 Sr., artt. 
358, 359, 415 Sv., artt. 1 en 8 Distributie
regelingsbeschikking 1941, art. 2 van de Tex
tielproductendistributiebeschikking 1940 II, 
art. 2 van de Boter- en Vetdistributiebe
schikking 1940 I en II, in verband met artt. 
4 en 5 van de Distibutiewet 1939, omdat het 
Hof zonder meer het vonnis, waarvan hooger 
beroep, heeft bevestigd en de Rechtbank on
der de artikelen der wet welke zijn toegepast 
niet had aangehaald art . 1 van de Distribu
tieregelingsbeschikking 1941 en art. 2 van de 
Textielproductendistributiebeschikking 1940 
II en van de Boter- en Vetdistributiebeschik
king 1940 I en II, ten onrechte, omdat art. 
8 van de Distributieregelingsbeschikking 
1941 strafbaar stelt onder meer het onbe
voegd voorhanden hebben van distributiebe
scheiden en art. 1 van die beschikking be
paalt wat onder distributiebescheiden wordt 
verstaan en art. 2 van de Textielproducten
distributiebeschikking 1940 I textielproduc
ten en art. 2 van de Boter- en Vetdistribu
tiebeschikking 1940 I en II spijsvetten aan
wijzen a!s distributiegoederen in den zin van 
art. 4 van de Distributiewet 1939, weshalve 
de Rechtbank, om tot eene veroordeeling te 
kunnen geraken, deze artikelen had benooren 
aan te halen en het Gerechtshof door het 
vonnis . waarbij dit toepassen en aanhalen 
was verzuimd, zonder meer te bevestigen de 
aangehaalde artikelen heeft geschonden; 

0. dat b ij het bevestigde vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- is bewezen verklaard het telastegelegde, 
dat req. in de laatste maanden van 1941 te 
's-Gravennage opzettelijk in strijd • met het 
betrekkel!Jke krachtens de Di,tributiewet 
1939 vastgestelde verbod een aa11tal vetdis
tributiebonnen en textieldistributiekaarten 
onbevoegd voorhanden hee1t genad. 

Wat de middelen betreft: 
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0. t.a.v. het eerste middel : 
dat in dit middel over het hoofd is gezien, 

dat art . 3 Distributiewet 1939 de zorg voor 
een doelmatige distributie van goederen in 
het belang van de volkshuishouding, lands
verdediging en veiligheid legt op de schou
ders van den Minister van Economische za
ken, later vervangen door de Secretarissen
Generaal van het Dep. van Landbouw en Vis
scherij en van het Dep. van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, die uit dien hoofde be
voegd zijn het geheele distributie-apparaat 
in vollen omvang te regelen, dus ook t.a.v. 
distributiebescheiden voorschriften te geven 
als die van art. 8 Distibutieregelingsbeschik
king r94r welke voorschriften derhalve zijn 
gesteld krachtens de Distributiewet r 939; 

dat hieruit de ongegrondheid van dit mid
del volgt: 

Wat het tweede middel betreft : 
0 . dat het Hof, naar aanleiding van een 

namens req. gevoerd verweer, dat de "be
wuste bonnen en kaarten" - waarmede dus 
bedoeld moeten zijn de in de bewezenverkla
ring vermelde "vetdistributiebonnen en tex
tieldistributiekaarten", - reeds ter vernie
tiging bestemd en afgestempeld of afgetee
kend waren en dat op dien grond van eene 
veroordeeling van req. geen sprake zou kun
nen zijn, heeft overwogen, dat het Hof dit 
verweer onjuist acht, omdat "de betrokken 
bescheiden waren volgens vastgesteld model 
en van den aanvang af bestemd om recht te 
geven op het koopen van in distributie ge
brachte goederen en zij dat karakter nog niet 
hadden verloren door ten deze te haren 
opzichte getroffen administratieve maatre
gelen"; 

0 . dat het Hof, betreffende hetgeen met 
de onderhavige vetdistributiebonnen en tex
tieldistributiekaarten was gebeurd, niets fei
telijk heeft vastgesteld, doch de beteekenis 
van 's Hofs voormelde overweging dèze is, 
dat, ook indien als feitelijk vaststaande zou 
moeten worden aangenomen, wat req . bij 
zijn verweer heeft aangevoerd, n .l. dat be
doelde bonnen en kaarten reeds "ter vernie
tiging bestemd en afgestempeld of afgetee
kend waren", dit, op de door het Hof ver
melde gronden req. toch niet zou baten; 

dat niet is in te zien, waarom het Hof niet 
op deze wijze een gevoerd verweer zou mo
gen weerleggen, zoodat onderdeel A'. van het 
middel niet opgaat; 

O. dat 's Hofs oordeel ook juist is; 
dat immers, tenzij de wet bepaaldelijk tot 

het tegendeel dwingt, bonnen en kaarten als 
hier bedoeld, ongetwijfeld distributiebeschei
den in den zin van art . I Distributieregelings
beschikking r94r distributiebescheiden blij
ven, totdat zij zijn vernietigd; dat met name 
uit de begripsbepaling, gegeven in genoemd 
art. I, te weten, dat daaronder vallen alle 
bescheiden volgens vastgesteld model, welke 
bestemd zijn om recht te geven op het koopen 
van in distributie gebrachte goederen, niet 
voortvloeit, dat, voor de toepassing van art. 
8 van genoemde beschikking, bedoelde bon
nen en kaarten het karakter van distributie
bescheiden hebben verloren, zoodra met die 
stukken het recht om distribuitegoederen te 
koopen is uitgeoefend, ook niet, in geval zulk 

een recht nimmer met die stukken is uitge
oefend, doch zij zijn verloopen of zij, gelijk 
req. stelt, ter vernietiging bestemd en afge
stempeld of afgeteekend zijn, en eventueel 
eerst weder als distributiebescheiden dienst 
kunnen doen, wanneer eene op de stukken 
aangebrachte afstempeling of afteekening is 
verwijderd; 

dat, naar 's Hoogen Raads oordeel, het 
recht , waarop een stuk in juridischen zin aan
spraak geeft, bij de beoordeeling van tegen 
de sociale orde en het belang der voedsel
voorziening indruischende gedragingen als 
die van req., niet de maatstaf mag zijn ter 
beantwoording van de vraag, of stukken, die 
als distributiebescheiden zijn in het leven 
geroepen, dit karakter al of niet hebben ver
loren; 

dat namens req. nu nog ook een beroep is 
gedaan op de, na het plegen van het onder
havige feit tot stand gekomen bepaling van 
art. Ba van genoemde Distributieregelings
beschikking, doch dit beroep faalt, omdat, 
daargelaten , dat het geen enkele voorziening 
kent voor een feit, zooals dit door req. bij 
zijn verweer wordt voorgesteld, te weten 
wanneer het onbevoegd voorhanden hebben 
betreft bonnen en kaarten, die door het be
voegd gezag ter vernietiging zijn afgeteekend 
of afgestempeld, genoemd artikel ook in de 
begripsbepaling van genoemd art . 8 geen wij
ziging heeft gebracht; 

0. dat het Hof derhalve terecht heeft be
slist, dat ten deze van distributiebescheiden 
in den zin van voormeld art. 8 sprake is , zoo
dat dit middel faalt; 

0 . t.a . v . het derde middel: 
dat de daarin genoemde artikelen in vonnis 

en arrest niet behoefden te worden aange
haald , omdat de strafoplegging niet onmid
dellijk daarop gegrond is; 

0. ambtshalve: 
dat de bij het in zoover bevestigde vonnis 

aan het bewezen verklaarde gegeven qualifi
catie niet in overeenstemming is met het toe
gepaste art . r van het Econ. Sanctiebesluit 
r94r, zoodat het vonnis en arrest op dit punt 
niet kunnen worden gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch en
kel voorzoover daarbij bevestigd is de in het 
beroepen vonnis gegeven qualifi.catie en 
rechtdoende krachtens art. ros der Wet R.0. : 

Vernietigt eveneens het vonnis door den 
Econ. rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage op 28 April 1942 in deze zaak 
gewezen, doch enkel t.a.v. cle qualificatie; 

Verstaat , dat het bewezen verklaarde be
hoort te worden gequalifi.ceerd als "opzette
lijk handelen in strijd met een _ vo?rsc~uift, 
gesteld bij of krachtens de D1stnbut~ewet 
1939 met uitzondering van de voorschnften 
gesteld krachtens art . IS Jid 2"; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 
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z7 Februari z943 . ARREST van den H oo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 280 en 
299.) 

Onderhoudsbelasting, bedragende o.a. 
voor inrichtingen met machinaal be
drijf, dienende nevens andere bedrijven 
tot ververij, bleekerij, wasscherij en 
"daarmede naar het oordeel van B. en 
W. voor den waterafvoer gelijk te stellen 
inrichtingen" 10 % van de belastbare 
opbrengst enz. 

Opdracht aan B . en W. gegeven ter 
uitvoering der verordening. 

Art. 299 Gem.wet beperkt den aan
geslagene niet in zijn bezwa_ren, die hij 
tegen den aanslag bij den Gemeenteraad 
en in beroep bij den R. v. B. kan te berde 
brengen. De R. v . B. mag dus de juist
heid van het aan den aanslag ten grond
slag gelegde oordeel van B. en W. onder
zoeken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N. V. X te Almelo, tegen de uitspraak 
van den R. v. B. voor de Directe Belastingen 
te Zwolle van 21 Mei 1942 betreffende een 
haar opgelegden aanslag in de onderhouds
belasting der gemeente Almelo over 1941; 

O. dat, voor zooveel in cassatie van belang, 
de verordening op de heffing en invordering 
van een onderhoudsbelasting der gemeente 
Almelo bepaalt: 

Artikel r. 
Onder den naam van onderhoudsbelasting 

wordt in de gemeente Almelo jaarlijks eene 
belasting geheven wegens: 

1 °. gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen belenden of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn en van welke 
wegen de kosten van onderhoud, verlichting 
en afvoer van water en vuil of een of meer 
dezer voorzieningen ten laste der gemeente 
komen; 

2 °. het genot van waterafvoer naar de ge
meenteriolen en de waterleidingen der ge
meente. 

Artikel 9. 
De in art. 1, sub 2 °, bedoelde belasting 

bedraagt: 
a. voor woonhuizen met bijbehoorende ge

bouwen, als keukens, waschhuizen en derge
lijke, voor kantoren, magazijnen, werkplaat
sen en voor alle andere gebouwen en inrich
tingen, niet vallende onder b, c, dof e, 2 %; 

b. voor inrichtingen met machinaal bedrijf 
(hieronder te verstaan fabrieken of werk
plaatsen, als bedoeld bij art. 3, sub 1, der 
Veiligheidswet 1934), hotels, café- restau
rants en andere openbare eetgelegenheden, 
en bedrijfsgarages, 3 %; 

c. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, dienende nevens andere 
bedrijven tot ververij, bleekerij, wasscherij 
en daarmede naar het oordeel van Burge
meester en Wethouders voor den waterafvoer 
gelijk te stellen inrichtingen, benevens voor 
ververijen zonder machinaal bedrijf, 10 % ; 

d. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, uitsluitend dienende tot 
ververij, bleekerij, sterkerij, appréteerderij, 
wasscherij en strijkerij of tot eenigerlei com
binatie van deze bedrijven, alsmede die in
richtingen, al dan niet uitsluitend dienende 
tot leerlooierij, zuivelbereiding of wolwas
scherij, en de naar het oordeel van Burge
meester en Wethouders voor den wateraf
voer daarmee gelijk te stellen inrichtingen, 
20%; 

van de belastbare opbrengst dier gebou
wen en inrichtingen, aangewezen in de ka
dastrale registers, met dien verstande, dat 
de belasting onder sub a, voor elk kadastraal 
perceel, waarvoor deze belasting verschul
digd is, niet minder zal bedragen dan f 4; 

e. voor de onder d genoemde bedrijven, 
welke meer dan 1000 M 3 water per etmaal 
afvoeren, daarenboven f 1000 per jaar voor 
elke 1000 M 3 of gedeelte daarvan, waarmede 
de afvoer van 1000 M 3 per etmaal wordt 
overschreden. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
afzonderlijke bovenwoningen als woonhuizen 
gerekend. 

Indien van aaneengebouwde gebouwen, 
vallende onder a van de eerste alinea en toe
behoorende aan denzelfden eigenaar, voor 
een of meer dier gebouwen de waterafvoer, 
bedoeld in art. 1, sub 2 °, wordt genoten, is 
de belasting ook voor de overige gebouwen 
verschuldigd. 

Wanneer krachtens servituut, overeen
komst of door feitelijken toestand het water 
van een of meer panden geloosd wordt in 
een gemeenteriool of waterleiding der ge
meente over een of meer andere panden, dan 
zijn de eigenaars van alle panden belasting
plichtig naar de onderscheiding van dit arti
kel ten aanzien van ieder der gebouwen of 
inrichtingen. 

0 . dat aan belanghebbende over 1941 ter 
zake van haar perceel gemeente Almelo Sec
tie enz. een aanslag in voornoemde belasting 
is opgelegd, tegen welken aanslag zij be
zwaar heeft gemaakt voor zooveel betreft 
het daarin begrepen bedrag wegens het ge
not van waterafvoer naar de gemeenteriolen 
en de waterleidingen der gemeente, stellende 
dat die heffing ten onrechte is opgelegd met 
toepassing van het tarief van art. 9, sub c, 
in stede van met toepassing van het tarief · 
van art. 9, sub b; 

dat, nadat op hare reclame afwijzend was 
beschikt, belanghebbende haar bezwaar heeft 
herhaald voor den R. v . B ., die echter de be
schikking van den Burgemeester heeft ge
handhaafd, daarbij overwegende : 

,,dat belanghebbende tegen den aanslag, 
berekend naar genoemd tarief van art. 9, 
sub c, zijnde 10 % van de belastbare op
brengst van gebouwen en inrichtingen, be
zwaar heeft en heeft aangevoerd, dat volgens 
haar verstrekte inlichtingen haar onderne
ming in deze categorie is geplaatst omdat in 
haar bedrijf een droogstrijkerij is opgenomen; 
dat deze strijkerij echter in het geheel geen 
water verbruikt en dus ook van waterafvoer 
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geen sprake kan zijn; dat volgens opgaaf van 
de waterleidingmaatschappij door haar in 
1941 slechts 83 M 3 _ water werd verbruikt; 
dat zij derhalve meent niet hooger te moeten 
worden aangeslagen dan tot 3 % der belast
bare opbrengst, het tarief geldende voor in
richtingen bedoeld sub r, van art. 9 der ver
ordening; 

,,dat van de zijde der gen:eente is aange
voerd, dat de hoeveelheid water ten deze 
geen rol speelt, doch slechts de aard van het 
bedrijf en dat er confectiebedrijven zijn die 
soms wel 600 M3 per etmaal afvoeren; 

,,dat de directeur van belanghebbende hier
tegen heeft opgemerkt, dat de onderneming 
geen confectiebedrijf is, doch dat alleen la
kens en sloopen worden vervaardigd en er 
dus uitsluitend een zoomerij is; 

,,dat de aanslag plaats had volgens het ta
rief van art. 9 sub c, geldende voor inrichtin
gen met machinaal bedrijf, dienende nevens 
andere bedrijven tot ververij, bleekerij, was
scherij en daarmede naar het oordeel van B. 
en W. voor den waterafvoer gelijk te stellen 
inrichtingen; 

,,dat, aangezien Burgemeester en Wethou
ders het bedrijf van belanghebbende voor 
den waterafvoer klaarblijkelijk hebben ge
lijkgesteld met de genoemde bedrijven, de 
R . v. B. niet bevoegd is van het oordeel van 
B . en W . af te wijken en de bestreden aanslag 
mitsdien moet worden gehandhaafd;" 

0. dat in cassatie belanghebbende in hoofd
zaak stelt, dat de R. v. B. ten onrechte het 
in art. 9, sub c en d, der Verordening op de 
heffing en invordering van een onderhouds
belasting der gemeente Almelo, genoemd 
oordeel van B. en W. onaantastbaar heeft ge
acht, hetgeen zou medebrengen, dat toetsing 
van dit, door niets gedekt of gewaarborgd, 
oordeel aan den werkelijken aard van het 
bedrijf en aan den werkelijken waterafvoer 
ten eenenmale onmogelijk zou worden; 

0. dienaangaande: 
dat in art. 9, sub c, der meergenoemde 

Verordening aan B. en W. ter uitvoering dier 
Verordening is opgedragen te beoordeelen, 
welke inrichtingen voor den waterafvoer zijn 
gelijk te stellen met inrichtingen met machi
naal bedrijf, als bedoeld in art. 9, sub b, die
nende nevens andere bedrijven tot ververij, 
bleekerij of wasscherij; 

dat het te dezen toepasselijke art. 299 der 
Gemeentewet den aangeslagene niet beperkt 
in zijne bezwaren, die hij tegen den aanslag 
bij den Raad der gemeente en in beroep bij 
den R. v. B. kan te berde brengen, en dan 
ook niet is in te zien, waarom de R. v. B. 
niet zou mogen onderzoeken de juistheid van 
het aan den onderwerpelijken aanslag ten 
grondslag gelegde oordeel van B. en W., dat 
de inrichting van belanghebbende, bezien uit 
het oogpunt van den waterafvoer, is gelijk te 
stellen met de in art. 9, lid c, der Verorde
ning genoemde soorten van inrichtingen; 

dat derhalve het ingestelde beroep is ge
grond en de bestreden uitspraak niet in stand 
kan blijven; 

dat nog verwijzing van het geding moet 
volgen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v . B . voor

noemd ter verdere behandeling en beslissing 
der zaak in voltallige vergadering en met in
achtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

22 Februari 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 430; Reg!. van po
litie, Groningen art. 34.) 

Waar in art. 34 Reg!. van Politie van 
de gemeente Groningen wordt verboden 
zich op de aldaar aangegeven plaatsen 
te ontlasten, is daarbij onmiskenbaar het 
geval voorzien niet alleen dat men zich 
ontlast van uitwerpselen, maar ook van 
urine, hebbende het werkwoord "zich 
ontlasten" een niet zoo enge beteekenis, 
dat daaronder niet zou vallen het zich 
ontlasten van urine. 

De vrijspraak [op grond, dat onder het 
telastegelegde niet vanzelfsprekend is te 
brengen het feit, dat verd. op de open
bare straat heeft gewaterd] is geen vrij
spraak in den zin van art. 430 Sv. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Groningen, req. van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Groningen van 29 Oct. 1942, waarbij 
in hooger beroep met vernietiging van een 
vonnis van· het Kantongerecht te Groningen 
d.d. 7 Aug. 1942, M.G. W., wonende te Gro
ningen, van het hem telaste gelegde is vrij
gesproken. 

Conclusie van den Aqv.-Gen. Rombach. 

Aan dezen gerequireerde is te laste gelegd 
dat hij te Groningen op Dinsdag 31 Maart 
1942 des namiddags omstreeks 10¾ uur zich 
op een openbare daartoe niet bestemde 
plaats in het Hoogstraatje heeft ontlast. 

Nadat hij door den Kantonrechter deswege 
veroordeeld was, heeft de Rechtbank i.n hoo
ger beroep dit vonnis vernietigd en hem vrij 
gesproken, zulks op de volgende overwegin
gen: dat de telastelegging ken11elijk bedoelt 
te omschrijven een overtreding van art. 34 
Reg!. van Politie voor de gemeente Gronin
gen, welk artikel luidt: ,,Het is verboden, 
zich op eenige openbare, daartoe niet be
stemde, plaats te ontlasten"; dat zoowel in 
taalkundigen zin, als volgens het gewone 
spraakgebruik onder "zich ontlasten" wordt 
verstaan zich ontlasten van uitwerpselen e11 
onder het telastegelegde niet vanzelfsprekend 
is te brengen het feit, waarvan verdachte 
wordt beschuldigd, nl. dat hij op de openbare 
straat zou hebben gewaterd; dat de Recht
bank onder deze omstandigheden 11iet bewe
zen acht, dat verdachte zou hebben begaan 
hetgeen hem te laste is gelegd, zoodat een 
verder onderzoek naar het al of niet bewezen 
zijn der geïmputeerde handeling achterwege 
kan blijven. 

De 0. v. J. heeft tijdig een schriftuur van 
cassatie ingediend, waarbij hij het volgende 
middel voorstelt en toelicht: 

,,S., althans v. t. van art. 34 van het Reg!. 
K. 2663 
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van Politie voor de gemeente Groningen 
junctis de artt. 350, 358 en 359 Sv. in ver
band met de artt. 415 en 425 van dat Wet
boek, door ten onrechte aan te nemen, dat 
het begrip "zich ontlasten", zooals dit gebe
zigd wordt in. voornoemd artikel van het 
Reg!. van Politie voor de gemeente Gronin
gen, de beteekenis heeft van "zich ontlasten 
van uitwerpselen" in plaats van aan te ne
men, dat onder dit "zich ontlasten" ook be
grepen wordt "het zich ontlasten van urine", 
op dien grond verdachte van het hem ten 
laste gelegde vrij te spreken en zoodoende 
niet te beraadslagen en te beslissen op grond
slag der telastelegging. 

Ter toelichting moge req. het volgende 
mededeelen: 

De R echtb ank deed haar lezing van het 
begrip "zich ontlasten" steunen op de taal
kunde en het gewone spraakgebruik . Deze 
onderscheiding is niet geheel duidelijk, te
meer daar het begrip "zich ontlasten " in het 
dagelijksche spraakgebruik zeer weinig voor
komt. Het woordenboek der Nederlandsche 
taal van Koenen-Endepols geeft als aequiva
lenten van "ontlasten": .,ontdoen van een 
last; verlichten; ontheffen" en geeft voorts 
als voorbeelden van reflectief gebruik van dit 
werkwoord: .,die rivier ontlast zich in zee" 
en "de wolken ontlasten zich in hagel". Het 
is waarschijnlijk, dat de Rechtbank zich bij 
haar lezing ten onrechte heeft laten leiden 
door de beteekenis van het woord "ontlas
ting" in het dagelijksch spraakgebruik, daar
bij de ruimere beteekenis van het daarbij 
behoorende reflexieve werkwoord over het 
hoofd ziende. 

Art. 34 van het Reg!. van Politie voor de 
Gemeente Groningen heeft kennelijk in eer
ste instantie de strekking te verbieden het 
wateren op openbare, daarvoor niet bestem
de, plaatsen. Toegegeven kan worden , dat de 
Wetgever, bij zijn pogen om voor dit begrip 
een passende en niet stootende uitdrukking 
te vinden, niet zeer gelukkig is geweest. Ge
zien echter de plaatsing van dit artikel en 
het feit, dat een dergelijk verbod - dat in 
alle politieverordeningen van grootere ge
meenten voorkomt - niet in eenig ander ar
tikel van het genoemde Regl. van Politie 
wordt gegeven, is aan te nemen, dat dit arti
kel moet gelezen worden als een verbod tot 
wateren en zich ontdoer. van uitwerpselen op 
openbare, daartoe niet bestemde plaatsen. 
Een lezing als door de Rechtbank aan dit 
artikel gegeven is kennelijk in strijd met de 
bedoeling van den W etgever en wordt niet 
<loor het spraakgebruik geëischt." 

Ik acht dit middel deugdelijk. Met req. zie 
ik geen reden om voormeld , door de R echt
bank volledig geciteerd, art. 34 van het Reg!. 
van Politie voor de gemeente Groningen zoo 
beperkt te lezen, dat daaronder niet zou val
len het zich ontlasten van urine. De taalkun
dige beteekenis van de woorden "zich ont
lasten" geeft tot die beperking zeker geen 
aanleiding en naar mijn meening het gewone 
spraakgebruik evenmin. 

Wanneer dus de Rechtbank de bovenver
melde telastelegging, die de uitdrukking 
"zich heeft ontlast." gebezigd heeft in den 
zin van art. 34 van het Reg!. van Politie 
aldus leest, dat zij het op de openbare straat 
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"wateren" niet medeomvat en om die reden 
een vrijspraak geeft, dan is dit niet een vrij
spraak, gegeven op den grondslag der telaste
legging en derhalve ook niet een vrijspraak 
in den zin van art . 430 Sv . Het cassatiebe
roep is mitsdien ontvankelijk, terwijl tevens 
gebleken is, dat het vonnis wegens vorm
verzuim niet in stand zal kunnen blijven. De 
Rechtbank immers heeft niet beslist of het 
werkelijk telastegelegde bewezen was en 
mitsdien art. 358 Sv. jis. 350, 415 en 425 Sv. 
geschonden. Ik concludeer tot vernietiging 
van het beroepen vonnis en verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te Leeuwarden, 
ten einde haar in hooger beroep te berechten 
en af te doen. 

De Hooge Raad , enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie) ; 

0 . dat het ingestelde beroep zich richt te
gen een vrijspraak, zoodat allereerst moet 
worden onderzocht of dat beroep ontvanke
lijk is; 

0. hieromtrent: 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is telaste gelegd, dat hij te Gro
ningen op Dinsdag 31 Maart 1942 des namid
dags omstreeks 10¼ uur, zich op een open
bare daartoe niet bestemde plaats, in het 
Hoogstraatje heeft ontlast; 

0 . dat t.a. v. de gegeven vrijspraak door 
de Rechtbank is overwogen, dat de t.1.1. ken
nelijk bedoelt te omschrijven eene overtre
ding van art. 34 R eglement van Politie voor 
de gemeente Groningen, welk artikel luidt: 
"Het is verboden zich op eenige openbare 
daartoe niet bestemde plaats te ontlasten"; 
dat zoowel in taalkundigen zin als volgens 
het gewone spraakgebruik onder "zich ont
lasten" wordt verstaan zich ontlasten van 
uitwerpselen en onder het telastegelegde niet 
vanzelfsprekend is te brengen het feit , waar
van verdachte wordt beschuldigd, nl. dat hij 
op de openbare straat zou hebben gewaterd ; 
dat onder deze omstandigheden niet bewe
zen is te achten, dat verdachte zou hebben 
begaan hetgeen hem te laste is gelegd, zoodat 
een verder onderzoek naar het al of niet be
wezen zijn (\er geïmputeerde handeling ach
terwege kan blijven; 

0 . dat de door de Rechtbank gegeven vrij
spraak berust op eene onjuiste uitlegging van 
het woord .,zich ontlasten", voorkomende in 
de t.1.1. en in art. 34 van genoemd Reglement 
van Politie voor de gemeente Groningen; 

dat immers, waar in genoemd artikel wordt 
verboden zich op de aldaar aangegeven plaat
sen te ontlasten, daarbij onmiskenbaar het 
geval is voorzien niet alleen dat men zich 
ontlast van uitwerpselen, maar ook van 
urine, hebbende het werkwoord "zich ontlas
ten' ' een niet zoo enge beteekenis, dat daar7 
onder niet zou vallen het zich ontlasten van 
urine; 

dat nu, waar moet worden aangenomen, 
dat in de dagvaarding de woorden: .,zich 
heeft ontlast" zijn gebezigd in den zin, waar
in deze uitdrukking in genoemd art . 34 van 
het Reglement van Politie is te verstaan, 

4 
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hieruit volgt, dat de vrijspraak van den ge- ' 
requireerde op den in het bestreden "onnis 
vermelden grond door de Rechtbank gege
ven, niet berust op het niet bewezen zijn , 
dat de gerequireerde het hem telastegelegde 
heeft begaan en derhalve niet is een vrij
.spraak in den zin van art. 430 Sv., zoodat de 
0. van J . in zijn cassatieberoep ontvankelijk 
is· 

'O. t . a.v. het middel: 
dat uit het voorgaande volgt, dat de 

Rechtbank niet heeft beraadslaagd en beslist 
op den grondslag der telastelegging, gelijk 
art. 358 in verband met art. 350 en 415 Sv. 
op straffe van nietigheid voorschrijft; 

Vernietigd het bestreden vonnis, en 
rechtdoende krachtens art. 106 der wet 

R. O.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten einde haar met inachtne
ming van dit arrest op het bestaande hooger 
beroep te berechten en af te doen. 

(N . J .) 

22 Februari z943 . ARREST van den Hoo
gen Raad. (Distributiewet 1939 art. 18 
lid 5.) 

Ingevolge de artt. 33 Sr. en 18 Distri
butiewet 1939, die tijdens het plegen van 
de feiten golden (art. 3 sub 4 Econ. 
Sanctiebesluit 1941 was nog niet van 
kracht) konden de in de woning van req. 
inbeslag genomen kazen niet worden ver
beurd verklaard,omdat zij niet door mid
del van misdrijf waren verkregen, terwijl 
daarmede of met betrekking tot deze de 
strafbare feiten evenmin waren gepleegd. 

Op het beroep van L. V., van beroep siga
renwinkelier, wonende te Kampen, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te Arnhem van 6 Nov. 1942, houdende in 
hooger beroep met aanhaling alsnog van art. 
57 Sr., bevestiging van een vonnis van den 
E con . Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Zwolle d.d. 29 Dec. 1941, waarbij req. t er 
zake van "een krachtens de Distributiewet 
1939 vastgesteld voorschrift opzettelijk niet 
nakomen, tweemaal gepleegd" met aanhaling 
van artt. 18, 3, 4, 5 Distrib1Jtiewet 1939, 2, 
9, 4, 2, 1 Boter- en Vetdistributiebeschik
king 1940 II, 3, 9 , 4, 1 K aasdistributiebe
schikking 1940 I , I der beschikking van den 
Secr.-Gen. van het Dep . van Landbouw en 
Visscherij d .d. 15 Oct. 1940 is veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van drie maanden 
en verbeurdverklaring van de inbeslag geno
men kazen. 

De Hooge Raad , enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser ; 
Gelet op het midqel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"S. en v. t. der artt. 18 Distributiewet, 33 

Sr., door het vonnis van den politierechter 
te bevestigen, ofschoon daarin verbeurdver
klaring is uitgesproken van goederen niet 
door middel van de strafbare feiten verkre
gen en waarmede of met betrekking v;aartoe 

de strafbare feiten evenmin waren gepleegd, 
welke verbeurdverklaring in de ten tijde van 
het plegen van het strafbare feit geldige be
palingen geen steun vond, (art . 3 sub 4 van 
het E con. Sanctiebesluit 1941 was nog niet 
van kracht)"; 

0. dat voorzoover hier van b elang, bij het 
bevestigde vonnis met qualificatie en straf
oplegging als voormeld ten laste van req. is 
bewezen verklaard, dat hij in of omtrent Mei 
1941 onder de gemeente Zwolle opzettelijk 
in strijd met het krachtens de Distritutiewet 
1939 bepaalde aan H. S., huisvrouw van B. 
J . P. , hoeveelheden kaas, niet zijnde kwark, 
noch in Nederland bereide schapen- of gei
tenkaas, heeft verkocht, anders dan tegen 
gelijktijdige of voorafgaande inlevering van 
bonnen, toewijzingen of een vergunning, een 
en ander als bedoeld in art. 4 van de kaas
distributiebeschikking 1940 I; 

0. t.a.v. het middel: 
dat art. 33 Sr. bepaalt, dat voorwerpen, 

den veroordeelde toebehoorende, door mid
del van misdrijf verkregen of waarmede mis
drijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden 
verbeurd verklaard, terwijl art. 18 sub 5 
Distributiewet 1939 voorschrijft , dat bij ver
oordeeling wegens een feit, strafbaar gesteld 
bij d it artikel, voorwerpen, door middPI van 
dat feit verkregen of waarmede of met be
trekking tot welke dat feit is gepleegd met 
hunne verpakking kunnen worden verbeurd 
verklaard, ongeacht of zij den veroordeelde 
toebehooren; 

dat blijkens het p.-v. der terechtzitting 
van den Econ. R echter req., na bekend te 
hebben hoeveelheden kazen aan H . S. te 
hebben verkocht, heeft verklaard, dat boven
dien een hoeveelheid kaas in zijne woning is 
in beslag genomen, welke inbeslagneming 
ook blijkt uit den inhoud van een ter terecht
zitting medegedeeld p.-v. d.d . 13 Juli 1941 
opgemaakt door de brigadiers van politie, 
tev:ens onbezoldigd-rijksveldwachters te 
Zwolle D . Bruinsma en H. Eikenaar, terwijl 
van eenige inbeslagneming van andere kazen 
uit de stukken n,iet blijkt; 

0 . dat ingevolge boven,genoemde artt. 33 
Sr. en 18 Distributiewet 1939, die tijdens het 
plegen van de feiten golden, de in de woning 
van re •r. in beslag genomen kazen niet konden 
worden verbeurd verklaard, omdat zij niet 
door middel van misdrijf waren verkregen, 
terwijl daarmede of met betrekking tot deze 
de strafbare feiten evenmin waren gepleegd, 
zoodat het middel gegrond is ; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voorzoover daarbij het vonnis der R echtbank 
is bevestigd t. a. v. de daarbij uitgesproken 
verbeurdverklaring van de inbeslag genomen 
kazen; 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 der Wet R . 0.; 

Vernietigt mede het bevestigde vonnis, 
doch alleen voorzoover daarbij deze ver
beurdverklaring is uitgesproken; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach] . 

(N. J.) 
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26 Februari z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (K. art. 37c; H.naamwet 
art. r.) 

De statutaire naam van eene naam
looze vennootschap is haar handelsnaam, 
ook al bestaat de mogelijkheid, dat naast 
dien naam op beperkt terrein nog een 
andere handelsnaam kan worden gebe
zigd. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V. Venlosche Enveloppenfabriek 

voorheen Koverto, te Venlo, adv. Mr. J. R. 
H. van Schaik; 

dat Paul Kleuskens, wonende te Venlo, op 
2 Maart 1942 een verzoekschrift heeft inge
diend bij den Kantonrechter te Venlo, pri
mair in hoofdzaak strekkende tot het aan
brengen van eene wijziging in den handels
naam van requestrante; 

dat bij beschikking van den Kantonrechter 
te Venlo van 13 Mei 1942 requestrante in 
hoofdzaak is veroordeeld, om haar handels
naam te wijzigen in "Enveloppenfabriek 
voorheen Koverto N. V."; 

dat zij zich van deze beschikking in hooger 
beroep heeft voorzien bij de Arr.-Rechtbank 
te Roermond, welke Rechtbank bij beschik
king van 29 October 1942, hierbij in afschrift 
overgelegd, voormelde beschikking heeft be
vestigd; 

dat requestrante tegen de beschikking der 
Rechtbank bij dezen in cassatie komt, als 
middel van cassatie aanvoerend: 

S. immers v. t. van de artt. 1, 3, 5, 6 en 7 
Handelsnaamwet 1921 S . 842, zooals zij thans 
luidt, en 48 Rv. door zich t e vereenigen met 
de beslissing van den Kantonrechter en deze 
te bevestigen: 

a . zulks niettegenstaande Kleuskens in zijn 
oorspronkelijk verzoekschrift 

1 °. wèl heeft verzocht eene wijziging aan 
te brengen in den handelsnaam van reques
trante, maar niet heeft gesteld, welke han
delsnaam requestrante voert; 

2 °. wèl heeft gesteld, dat Koverto en de 
Nieuwe Venlosche Enveloppenfabriek Hol
land zich toeleggen op de fabricage van en 
den handel in dezelfde artikelen, in dezelfde 
gemeente zijn gevestigd, en een onderling 
zoo geringe afwijking vertoonen in hunne be
naming, dat bij het publiek verwarring tus
schen die beide zaken te duchten is, doch niet 
heeft gesteld dat de handelsnaam die re
questrante voert, in zoo geringe mate afwijkt 
van dien van Kleuskens, dat bedoelde ver
warring is te duchten, 

zoodat hij in dat verzoekschrift niet ont
vankelijk had behooren te zijn verklaard; 

b. op dezen grond, dat nu de aard en de 
plaats van vestiging van partijen niet d e
zelfde zijn, maar ook op overeenkomstige 
wijze in den naam van beide ondernemingen 
voorkomen, de handelsnamen van partijen 
slechts in geringe mate afwijken van elkaar, 
zoodat bij het publiek begrijpelijkerwijze ver
warring tusschen die zaken te duchten is; 

waarbij de Rechtbank uit het oog verloren 
heeft, dat art. 5 Handelsnaamwet verbiedt 
het voeren van een handelsnaam die slechts 

in geringe mate afwijkt van dien, welke door 
een ander vóórdien reeds werd gevoerd, en 
dat uit het feit dat de aard en de plaats van 
twee ondernemingen niet alleen dezelfde zijn 
maar ook op overeenkomstige wijze in hunne 
namen voorkomen, niet behoeft te volgen en 
evenmin kan worden afgeleid, dat de han
delsnamen, die zij voeren slechts in geringe 
mate van elkander afwijken; 

dat requestrante nog de opmerking moge 
maken, dat haars inziens op het voetspoor 
van den oorspronkelijken verzoeker de namen 
of benamingen van partijen en hunne han
delsnamen in de gegeven beschikkingen ten 
onrechte worden geïdentificeerd (vgl. Rbk. 
Amsterdam 14 April 1931, N. J. 1932, blz. 
846, en Rbk. Amsterdam 30 Juni 1931 W. 
12371) en dat dientengevolge requestrante 
verplicht wordt, verandering te brengen in 
hetgeen als gevolg van die identificeering 
haar handelsnaam genoemd wordt, doch in
derdaad slechts haar naam is, terwijl aan den 
handelsnaam, dien zij feitelijk in de uitoefe
ning van haar bedrijf voert, welke naam ech
ter niet in het Handelsregister voorkomt, 
omdat art. 8 Handelsregisterwet daaromtrent 
geen voorschrift bevat, in het geding geen 
aandacht is gewijd; 

Redenen waarom requestrante zich wendt 
tot Uwen Raad met eerbiedig verzoek de be
schikking der Arr.-Rechtbank te Roermond 
van 29 October 1942 te vernietigen met ver
nietiging van de beschikking van den Kan
tonrechter te Venlo van 13 Mei 1942 en niet 
ontvankelijkverklaring althans afwijzing van 
het oorspronkelijk verzoek, althans met zoo
danige verdere uitspraak als de Hooge Raad 
zal vermeenen te behooren, kostens rechtens. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Paul Kleuskens, eigenaar der te Venlo ge

vestigde Nieuwe Venlosche Enveloppenfa
briek " Holland", wonende te Venlo, verder 
te noemen "verweerder," adv. Mr. W. Black
stone; 

Aan verweerder is op 30 November 1942 
beteekend een verzoekschrift, waarbij de N. 
V. Venlosche Enveloppenfabriek voorheen 
Koverto, te Venlo, verder te noemen "Ko
verto", bij Uwen Raad in cassatie komt tegen 
een beschikking der Arr. -Rechtb. te Roer
mond van 29 October 1942, in appèl gewezen 
in een tusschen verweerder en Koverto in
gevolge art. 6 j O • art. 5 Handelsnaamwet ge
voerde procedure. 

Verweerder veroorlooft zich ter zake het 
navolgende onder de aandacht van Uw Raad 
te brengen. 

ad a. Het cassatiemiddel sub a houdt 
twee nova in. Uit de stukken immers blijkt 
niet, dat Koverto de thans door haar gelan
ceerde stellingen, (te weten dat verweerder in 
zijn oorspronkelijk verzoekschrift niet zou 
hebben gesteld, welke handelsnaam Koverto 
voert, noch ook dat de handelsnaam, die Ko
verto voert, in zoo geringe mate afwijkt van 
dien van verweerder, dat verwarring te duch
ten is) reeds in de vorige instanties voorge
dragen heeft. Die stellingen zijn voorts niet 
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van zuiver juridieken aard, integendeel hangt 
hunne beoordeeling geheel af van de inter
pretatie van het oorspronkelijk verzoek
schrift, welke interpretatie van feitelijken 
aard is. De bedoelde stellingen mogen dus 
niet voor het eerst in cassatie worden gepo
neerd. 

Uit de beschikking der Rechtbank, waar
van beroep, (evenals uit de beschikking des 
Kantonrechters) blijkt overigens, dat de fei
telijke rechter de posita, welke Koverto in 
het oorspronkelijk verzoekschrift mist, daar -
in wel degelijk gelezen heeft. 

Ten overvloede zij bovendien opgemerkt. 
dat ook de opvatting, welke blijkbaar aan di e 
onderdeel van het cassatiemiddel ten grond
slag ligt en welke aan het slot van het cas
satierequest met zooveel woorden uitgespro
ken is, te weten dat de naam van Koverto 
en hare handelsnaam ten onrechte zouden zijn 
geïdentificeerd, niet juist is. De naam eeni!r 
N. V. immers zal - reeds ingevolge het 
voorschrift van art. 3 7c K. - noodzakelijker
wijze steeds ook zijn haar handelsnaam in den 
zin van art. I der Handelsnaamwet, al zal 
wellicht in bijzondere omstandigheden kun
nen worden aangenomen, dat de N. V. daar
naast mede onder anderen handelsnaam aan 
het verkeer deelneemt; althans en in elk ge
val zal de naam eener N. V. normaliter heb
ben te gelden als haar handelsnaam, zulks 
behoudens bijzondere omstandigheden, hoe
danige bijzondere omstandigheden in het on
derhavig geval evenwel noch gebleken noch 
door Koverto gesteld zijn. 

Dat het hier voorgedragen standpunt over
eenstemt met dat van den Wetgever, blijkt 
uit de Mem. v. Toelichting op art. I lid 2 

der Handelsnaamwet: 
,.Te allen overvloede worde er aan herin

nerd, dat het ontwerp-Handelsregisterwet 
ook rechtspersonen als kooplieden kent. De 
benaming van zulk een rechtspersoon zal dan 
diens handelsnaam zijn". 

Zie trouwens mede art. 8 Handelsregister
wet in vergelijking tot art. s en 6 dier wet: 
uit de omstandigheid, dat de wet t. a. v. 
naamlooze vennootschappen slechts het op
geven van derzelver benaming eischt, terwijl 
t. a. v. natuurlijke personen en vennootschap
pen onder firma het opgeven van den han
delsnaam voorgeschreven is, valt gereedelijk 
af te leiden, dat de wet de benaming eener 
N.V. met haren handelsnaam vereenzelvigt. 

ad b. Voorzoover onderdeel b van het 
cassatiemiddel niet eveneens berust op de 
hierboven reeds gewraakte opvatting, richt 
het zich tegen een feitelijke en mitsdien in 
cassatie onaantastbare beslissing. 

Cf. noot E. M. M. in N. J. I93I, I245, H . 
R. 25 Oct. I935 N. J. I936 no. I30. 

Op bovenstaande gronden wendt verweer
der zich tot Uw Raad met het eerbiedig ver
zoek het door Koverto ingesteld cassatiebe
roep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat zoowel het middel a in zijne beide 

onderdeelen als het middel b uitgaat van de 
stelling, dat de naam van eene naamlooze 

vennootschap ten onrechte wordt gelijkge
steld met haren handelsnaam; 

dat echter art. 37c K. bepaalt, dat uit alle 
geschriften, gedrukte stukken en aankondi
gingen, waarin de naamlooze vennootschap 
partij is of die van haar uitgaan, met uitzon
dering van telegrammen en reclames, de vol
ledige naam der vennootschap duidelijk moet 
blijken; 

dat hieruit volgt, dat de statutaire naam 
haar handelsnaam is, ook al bestaat de mo
gelijkheid, dat naast dien naam op beperkt 
terrein nog een andere handelsnaam kan wor
den gebezigd; 

dat derhalve het middel in zijne beide on-
derdeelen faalt; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat bij onderdeel a van het middel sub 
I 0 en 2° verweren worden te berde gebracht, 
waarvan niet blijkt, dat zij in feitelijken aan
leg een voorwerp van onderzoek hebben uit
gemaakt, en die, als niet van zuiver rechts
kundigen aard, d~ te hunner beoordeeling 
vereischende vaststelling van den inhoud van 
het inleidend verzoekschrift, welke bij uit
sluiting behoort tot de taak van den ~echter, 
die over de feiten oordeelt, niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie kunnen worden 
voorgedragen, terwijl overigens zoowel uit de 
bestreden beschikking, als uit de daarbij be
vestigde beschikking van den Kantonrechter 
blijkt, dat de feitenrechter de door reques
trante gemiste gestelden wel degelijk in het 
inleidende verzoekschrift heeft gelezen; 

0. dat onderdeel b (waarbij in den aanhef, 
kennelijk bij vergissing, tusschen de woorden 
"niet" en "dezelfde" het woord "alleen" is 
uitgevallen) zich tevergeefs richt tegen eene 
feitelijke en derhalve in cassatie onaantast
bare beslissing, terwijl de aan het slot van 
het middel opgeworpen grief feitelijken 
grondslag mist, daar uit niets blijkt, noch 
door requestrante is gesteld, dat de handels
naam, dien zij feitelijk in de uitoefening van 
haar bedrijf voert, een andere zoude zijn, dan 
de benaming, waaronder zij als naamlooze 
vennootschap, overeenkomstig art. 8 der 
Handelsregisterwet (S. IgI8 no. 493) in het 
Handelsregister is ingeschreven; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J .) 

27 Februari z943. BESLUIT van de n Secre
taris- Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 258.) 

Ten onrechte zijn door den Commis
saris der provincie vastgesteld de ge
meenterekening en de bedrijfsrekening 
over I939, nu deze niet steunen op door 
het provinciaal bestuur goedgekeurde 
begrootingen. 

De Secretaris-Gen,eraal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door den 
burgem eester der gemeente Tholen tegen de 
besluiten. van den Commissaris der provincie 
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Zeeland van 5 Mei 1942, n°. 3103, 1• afdeeling, 
tot vaststelling van de gemeenterekening en 
de rekening van het brugbedrijf over 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 16 September 1942, N°. 162 en 17 Fe
bruari 1943, N°. 162 (1942)/6); 

0. dat de Commissaris der provincie Zee
land bij zijn besluit van 5 Mei 1942, B. 
n°. 3103, 1• afdeeling, 1. het bedrag van de 
baten en lasten van de rekening van het 
brugbedrijf der gemeente Tholen over het 
dienstjaar 1939 heeft vastgesteld : 

de baten op . . . . . . f 67,592.54 
de lasten op . . . . . . ,, 56,902.25 

en alzoo het batig slot op . f 10,690.29 
Il . het bedrag van de kapitaalsinkomsten 

en uitgaven heeft vastgesteld: 
de kapitaalsinkomsten op . f 157,734.10 
de kapitaalsuitgaven op . . ,, 147,531.25 

en alzoo het batig slot van 
de. rekening van kapitaals-
inkomsten en uitgaven op . . f 10,202.35 

III. de balans heeft vastgesteld in activa 
en passiva op f 794.381.34; 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen, dat tot dusver ten laste van het 
brugbedrijf een jaarlijksch bedrag van 
f 7000 .- werd uitgekeerd aan de algemeene 
middelen der gemeente; dat dit bedrag ten 
laste van het jaar 1939 is verhoogd tot 
f 10,000.-, welke verhooging echter nimmer 
is goedgekeurd geworden; dat de bedoeling 
is deze verhooging niet voor éénmaal toe te 
passen, maar daaraan een blijvend karakter 
te geven ; dat de financieele positie van het 
brugbedrij f daardoor aanmerkelijk wordt 
v~rzwakt, hetgeen ontoelaatbaar is, nu geens
zms vaststaat, dat het bedrijf ook in de toe
komst de hooge bruggelden zal blijven ont
vangen, welke _het thans ontvangt; dat 
d~arom de rekenmg van het bedrijf gewijzigd 
dient te worden vastgesteld en wel in dien 
zin, dat het bedrag van f 10,000.- wordt 
teruggebracht tot f 7000.-, waardoor elk 
van de posten: uitkeering aan de gemeente 
wegens winst, uitkeering van de gemeente 
ter toevoeging aan de reserve en reserve op 
·u December 1939 over te brengen naar den 
volgenden dienst, met f 3000.- moet worden 
verhoogd ; dat op de balans per 31 December 
1939 de reserve en het saldo in rekening
courant met de gemeente, beide met een 
bedrag van f 3000.- moeten worden ver
hoogd; 

dat de Commissaris der provincie Zeeland 
op gelijke overwegingen bij besluit van den
zelfden datum, eveneens n°. 3103, 1• afdee
ling, onder vaststelling van de ontvangsten 
en uitgaven van de rekening van de inkom
sten en uitgaven der gemeente Tholen over 
het dienstjaar 1939, hoofdstuk XIII, para
graaf 5 van de gemeenterekening zoodanig 
heeft gewijzigd dat de uitkeering van het 
bovenbedoelde bedrijf wegens retributie met 
f 3000.- is verlaagd en de uitkeering wegens 
batig saldo en de uitkeering aan het bedrijf 
wegens andere grondslagen, beide met 
f 3000.- zijn verhoogd; 

dat van deze besluiten de burgemeester 
van Tholen, waarnemende de taak van den 

gemeenteraad, in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de overweging, dat de verhoo
ging van het tevoren uitgekeerde bedrag 
van f 7000.- tot f 10,000.- nimmer is goed
gekeurd , haar kracht mist, nu Gedeputeerde 
Staten van Zeeland ten opzichte van de 
gemeentebegrooting over het jaar 1939 tot 
dusverre geen beslissing hebben genomen, 
zoodat deze overweging voor alle uitgaven 
der gemeenterekening zou kunnen worden 
aangevoerd; dat zij bovendien niet ter zake 
dienende is, omdat in het licht van artikel 259 
der gemeentewet op zichzelf het ontbreken 
van goedkeuring niet van vaststelling van 
bepaalde uitgaven behoeft te weerhouden; 
dat de overweging, dat het de bedoeling is 
deze verhooging niet voor eenmaal toe te 
passen, maar daaraan een blijvend karakter 
te geven, evenmin doorslaggevend is, omdat 
de vaststelling geen verdere strekking dan 
voor het jaar 1939 hebben zou en de Com
missaris der provincie desgewenscht bij zijn 
daartoe strekkend besluit een voorbehoud 
voor volgende jaren had kunnen maken; dat 
in dit verband er ook op moge worden 
gewezen, dat, indien in volgende jaren de 
opbrengst der bruggelden - om welke reden 
dan ook - aanmerkelijk zou dalen, vanzelf
sprekend de uitkeering niet op hetzelfde 
bedrag zou kunnen worden gehandhaafd; 
dat het er slechts om gaat, of - daar de op
brengst der bruggelden krachtens den aard 
v an het geheven recht aan de algemeene 
middelen der gemeente ten goede zou kunnen 
komen - een goed financieel beleid thans 
nog een versterking der bedrijfsreserve vor
dert; dat deze vraag zijnerzijds ontkennend 
wordt beantwoord; dat niet alleen de bedrijfs
reserve belangrijk het bedrag, dat door de 
beheersverordening van het bedrijf wordt 
geëischt, overschrijdt, maar dat ook het 
provinciaal bestuur van Zeeland voorheen 
bij zijn aandrang tot verlaging van het 
bruggeld de aanwezige bedrijfsreserve ge
noegzaam heeft geacht; dat uit het besluit 
van den Commissaris voorts niet blijkt, 
welke nieuwe omstandigheden verzwakking 
van de positie van het brugbedrijf doen 
vreezen; weshalve de appellant heeft ver
zocht, met vernietiging van het bestreden 
besluit, de gemeenterekening en de rE:kening 
van het brugbedrijf over 1939 op dit punt 
ongewijzigd definitief vast t e stellen; 

0. dat de bovenvermelde rekeningen ten 
onrechte zijn vastgesteld nu zij, blijkens de 
stukken en het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is u itgebracht, 
niet steunen op door het provinciaal bestuur 
goedgekeurde begrootingen; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf l der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

de bovenvermelde besluiten van den Com
missaris der provincie Zeeland van 5 Mei 
1942, no. 3103, 1• afdeeling, te vernietigen. 

(A.B.) 
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z Maart z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4 j 0

• a rt. 7.) 
Vaststaat, dat het onderwerpelijke 

voetpad voorkomt op in 1860 en 1893 
vastgestelde wegenleggers en dat de 
rechthebbenden daartegen nimmer be
zwaar hebben gemaakt, terwijl voorts 
niet is gebleken, dat het publiek ooit van 
het aan appellanten toebehoorend ge
deelte van het pad is geweerd. Uit een 
en ander valt af te leiden dat het voet
pad destijds tot openbaren weg is be
stemd geworden. Aan deze openbaarheid 
is niet overeenkomstig art. 7 der Wegen
wet of het voor deze wet geldend recht 
een einde gekomen. Uit de omstandig
heid, dat een gedeelte van het pad on
verhard en geheel met gras begroeid is 
en dat het op twee plaatsen door hekken 
is afgesloten, vloeit niet voort dat aan 
dit pad op rechtsgeldige wijze het karak
ter van openbaarheid zou zijn ontnomen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door Ph. H. 
Roosenburg en Mej. A. J. B. Roosenburg te 
W ijchen tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Gelderland, waarnemende 
de taak van Ged. Staten dier provincie, van 
4 Maart 1942, N°. 144, tot vaststelling inge
volge de Wegenwet van den legger der ge
meente Lienden; 

Den Raad van State, Afd. voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
17 Februari 1943, N°. 158 (1942); 

0. dat de Commissaris der provincie Gel
derland, waarnemende de taak der Ged. 
Staten dier provincie, bij zijn besluit van 
4 Maart 1942, n°. 144, den wegenlegger der 
gemeente Lienden gewijzigd heeft vastge
steld; 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen, dat tegen het ontwerp der voorge
nomen wijzigingen gedurende den daarvoor 
aangegeven tijd geen bezwaarschriften zijn 
ingediend en evenmin ter zitting, op 25 Fe
bruari 1942 ten provinciehuize gehouden, be
zwaren zijn ingebracht; 

dat de appellanten in hun beroepschrift 
aanvoeren, dat zij in beroep komen ten aan
zien van het plaatsen op dezen legger van het 
zoogenaamde Zijvelingsche voetpad, voor
zoover loopende over de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Ommeren, sectie B, nos . 
474, 164 en 369, welke in eigendom behooren; 
dat zij reeds bezwaar hebben gemaakt tegen 
het brengen van dit pad op den legger bij be
zwaarschrift d.d. 5 Juli 1941, doch hun be
zwaren door Ged. Staten van Gelderland on
gegrond zijn verklaard; dat Ged. Staten zich 
op het standpunt hebben gesteld, dat, daar 
het bewuste voetpad in 1860 en vervolgens 
in 1893 op den legger van wegen B. van 
straten, stegen, wegen en voetpaden in de 
gemeente Ommeren is gesteld geweest, dit 
pad sedertdien zijn karakter van openbaar
heid zou hebben behouden; dat dit echter 
geenszins het geval meer is; dat wellicht nog 
omtrent het jaar 1883 het voetpad langs de 
Zeiving en vervolgens langs de Linge gebruikt 

werd om vari de boerderij de Groene Jager te 
komen op de boerderij de Blauwe Kamp, 
doch dat sedert tientallen van jaren dit voet
pad als zoodanig niet meer gebruikt wordt 
en de verbinding tusschen Groene Jager en 
Blauwe Kamp geschiedt over de Hoogeind
schestraat en de Ommerenveldschestraat; 
dat de weg langs de Zeiving weliswaar voor 
het eerste, noordelijke, bij de Groene Jager 
gelegen gedeelte verhard is, doch het tweede 
gedeelte onverhard is en geheel met gras be
groeid is; dat, daar er ten aanzien van het 
laatste gedeelte van het pad langs de Zeiving 
nog min of meer van een voetpad kan worden 
gesproken, dit niet meer het geval is ten aan
zien van het gedeelte, hetwelk in oost-weste
lijke richting langs de Linge loopt; dat over 
dat geheele gedeelte geen pad is te bespeuren 
en zich dan ook niemand meer op deze wijze 
van de Groene Jager naar de Blauwe Kamp 
begeeft; dat in vroeger dagen bordjes Ver
boden Toegang hebben gestaan bij het begin 
en het einde van het voetpad, doch deze 
bordjes in den loop der tijden zijn wegge
waaid, althans zijn verdwenen en niet zijn 
vernieuwd, omdat dit practisch geen nut had, 
daar toch niemend van het - langzamerhand 
niet meer bestaande - voetpad gebruik 
maakte; dat het gedeelte, hetwelk over de 
aan hen, appellanten, toebehoorende per
ceelen loopt, nimmer onderhouden is ge
weest; dat zij mitsdien meenen, dat hier niet 
van openbaren weg gesproken kan worden en 
verzoeken den legger alsnog te wijzigen met 
inachtneming van dit beroepschrift; 

0. dat blijkens de stukken vaststaat, en 
door de appellanten niet wordt weersproken, 
dat het onderwerpelijke voetpad voorkomt 
op in 1860 en 1893 door Ged. Staten der pro
vincie Gelderland vastgestelde wegenleggers , 
alsmede dat de rechthebbenden daartegen 
nimmer bezwaar hebben gemaakt; 

dat voorts niet is gebleken, dat het publiek 
ooit van het aan de appellanten toebehoo
rende gedeelte van het pad is geweerd; 

dat uit een en ander is af te leiden dat het 
voetpad destijds tot openbaren weg is be
stemd geworden; 

dat aan deze openbaarheid niet, overeen
komstig het bepaalde in artikel 7 der Wegen
wet of het vóór deze wet geldende recht, een 
einde is gekomen ; 

dat de appellanten weliswaar aanvoeren, 
dat een gedeelte van het pad onverhard en 
geheel met gras begroeid is, en dat het op 
t wee plaatsen door hekken is afgesloten, 
doch dat hieruit niet voortvloeit dat aan 
dit pad op rechtsgeldige wijze het karakter 
van openbaarheid zou zijn ontnomen; 

dat de appellanten ten slotte nog stellen, 
dat in vroeger dagen bordjes met "Verboden 
Toegang" bij het begin en het einde van den 
weg aanwezig zouden zijn geweest, doch dat, 
daargelaten nog dat ingevolge artikel 4, 
tweede lid, der Wegenwet zulks niet kan af
doen aan de openbaarheid van een weg door 
bestemming, er ten overvloede op kan worden 
gewezen, dat niet is komen vast te staan dat 
deze bordjes aanwezig geweest zijn gedurende 
het tijdvak, bedoeld in artikel 4, tweede lid, 
der Wegenwet; 

dat weliswaar de gemachtigde van de ap
pellanten in de openbare vergadering van 
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de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, heeft aangeboden 
dit door getuigen te bewijzen, maar dat bij 
het verhoor dezer getuigen, hetwelk op ver
zoek van de evengenoemde Afdeeling van 
den Raad van State is verricht door den 
Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in 
het arrondissement Arnhem, is gebleken, dat 
zij slechts konden verklaren dat op één plaats 
een bordje aanwezig is geweest, terwijl geen 
der getuigen met zekerheid de vraag kon be
antwoorden, wanneer en hoelang dit bordje 
daar aanwezig was geweest; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening 0.23/ 1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

3 Maart r943 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 59; Onteig.wet art. 40.) 

Het uitgangspunt van het middel, dat 
de Rechtb., bij de schatting van de ge
bouwen, de prijsdrukkende bepalingen 
van Besluit no. 219-1940 niet in acht 
had mogen nemen, omdat het Besluit 
no. 103-1942 op de onderhavige onteige
ning niet toepasselijk zou zijn, is ondeug
delijk, vermits, indien krachtens art. 1 

van Besluit no. 219-1940, zooals dit ar
tikel bij Besluit no. 103-1942 werd ge
wijzigd, de onderwerpelijke gebouwen 
onder de bepalingen van dat Besluit val
len, de Rechtb. bij bedoelde schatting 
ook terecht rekening heeft gehouden met 
den invloed, welken die bepalingen op 
de waarde der gebouwen uitoefenen, ook 
al zou het Besluit no. 103-1942 op de 
onderhavige onteigening niet recht
streeks toepasselijk zijn. De beslissing, 
dat de gebouwen - waaronder begrepen 
het woonhuis - voor landbouwdoelein
den zijn ingericht en tot uitoefening van 
het landbouwbedrijf dienen, is van feite
lijken aard. De door deskundigen in hun 
rapport opgenomen beschrijving van de 
gebouwen maakt deel uit van de overwe
gingen der Rechtb. en bevat dus de mo
tiveering van bedoelde beslissing. 

Eischer is 72 jaar oud, is met een be
jaarde vrouw gehuwd, heeft geen kin
deren en placht f 800 per jaar in zijne 
boerderij te verdienen. De Rechtb. nam 
aan, dat hij nog 8 jaren zijn bedrijf zou 
kunnen uitoefenen, doch stelde omtrent 
zijn wil om zulks te doen niets vast. 
Evenmin is komen vast te staan, dat hij, 
de vrije beschikking verkrijgende over 
een bedrag van f 15,600, daardoor in 
een finantieelen toestand zou geraken, 
die geen levensmogelijkheid biedt. De 
Rechtb. heeft niet gehandeld in strijd 
met de bij het middel vermelde wetsartt. 
door niet op den enkelen grond van 
het winstgevend karakter en · de levens-

vatbaarheid van eischers bedrijf hem de 
middelen toe te kennen om zich nieuwe 
gebouwen tot voortzetting van dat be
drijf aan te schaffen. Dat het onderha
vige bedrijf geschikt zoude zijn om aan 
derden te worden overgedaan en door 
dezen te worden voortgezet, staat niet 
vast, zoodat de desbetreffende grief fei
telijken grondslag mist. 

J. L. de Groot, landbouwer, wonende te 
Voorschoten, eischer tot cassatie van een 
door de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage op 10 
December 1942 tusschen partijen gewezen 
vonnis, adv. Mr. H. F. A. Donders, 

tegen: 
Mr. E. J. M.H. Bolsius, wonende te Leiden, 
qq., verweerder in cassatie, adv. Mr. A. F. 
Visser van IJzendoorn, gepleit door Mr. C. 
H. Telders, 

en tegen: 
H. Fuhri Snethlage, wonende te 's-Graven
hage, mede verweerster in cassatie, adv. Mr. 
G. H. Wissenburgh, (niet gepleit). 

De Hooge Raad, en2.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten be

hoeve van de Provincie Zuid-Holland is uit
gesproken de onteigening van het aan eischer 
tot cassatie toebehoorend perceel, gelegen in 
de gemeente Voorschoten, Kadastraal be
kend als Sectie B. no. 2781, met vaststelling 
van de schadeloosstelling op een bedrag van 
f 12,204; 

dat blijkens het rapport van de ter zake 
benoemde deskundigen, van welk rapport bij 
het vonnis de inhoud als aldaar ingelascht 
wordt beschouwd, de deskundigen den eischer 
gelijk bedrag als schadevergoeding hebben 
toegedacht, samengesteld uit: r. waarde van 
het te onteigenen goed f 6480, 2. gekapitali
seerde bedrijfsschade, verminderd met te 
besparen, resp. te kweeken rente f 5424, 3. 
verhuiskosten f 300; 

dat de deskundigen bij dat rapport ver
melden, dat het perceel, dat in zijn geheel 
wordt onteigend bestaat uit: r. een steenen 
boerenwoonhuis met aangebouwden steenen 
stal, van welk samenstel het woonhuis een 
groeten en een kleinen kelder, 2 woonkamers, 
elk met muurkast en bedstee, een lokaal voor 
kamen en wasschen, een keuken en een zol
der boven woonhuis en stal bevat en de vee
stal plaats biedt voor 16 stuks vee, 2. een 
groote houten met pannen gedekte open 
schuur, tot berging van hooi, rrlet daaraan 
gebouwde loods, 3. een met pannen gedekte 
kleinere schuur, in gebruik voor het stallen 
van kalveren, verder dat om en tusschen die 
opstallen het erf ligt en ten Noord Westen 
van de boerderij zich een moestuintje uit
strekt; 

dat voorts de deskundigen in de eerste 
plaats de werkelijke waarde van het te ont
eigenen goed hebben geschat; 

dat zij zich onder meer hebben afgevraagd, 
in hoeverre daarbij in acht moet worden ge
nomen het Besluit van 27 November 1940, 
houdende regelen met betrekking tot het 
vervreemden van landbouwgronden, (No. 
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219/1940), zooals het laatst gewijzigd bij be
sluit van 8 September 1942 (No. 103/1942), 
van welk gewijzigd besluit het eerste lid van 
art. 1 luidt: Dit besluit verstaat onder: x. 
,,land": land, waarop eenige vorm van bo
demcultuur als bedrijf wordt uitgeoefend, 
met de daarbij behoorende gebouwen. Onder 
land worden mede verstaan alle gebouwen, 
welke voor landbouwdoeleinden zijn ingericht 
en dienen tot uitoefening van het landbouw
bedrijf; dat zij vervolgens tot de conclusie 
komen, dat bij de schatting van den grond 
- d.w.z. den moestuin - voormeld besluit 
niet toepasselijk zal zijn, doch wel het Ver
vreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
(No. 49/1942); dat zij daarentegen voor de 
gebouwen - omdat deze zijn ingericht voor 
landbouwdoeleinden en dienen tot uitoefe
ning van het landbouwbedrijf en dus onder 
den tweeden volzin van het bovenaange
haalde artikel 1, (1ste lid onder 1) van het 
Besluit no. 219/1940 vallen, welke volzin 
daaraan bij het Besluit no. 103/1942 werd 
toegevoegd - aannemen, dat daarvoor "geldt 
het Besluit Vervreemding Landbouwgron
den" met art. 4 der uitvoeringsbeschikking 
van 30 Jan. 1941, zoodat bij vervreemding de 
bedongen tegenpraestatie niet hooger mag 
zijn dan de gemiddelde verkoopprijs in 1939 
van gebouwen, welke in aard en ligging over
eenkomen met de te vervreemden objecten, 
met dien verstande, dat deze verkoopprijs 
(lees: de tegenpraestatie) nimmer belangrijk 
hooger mag liggen (lees : zijn) dan de op
brengst-waarde dier objecten"; dat zij daar
bij nog opmerken, dat weliswaar krachtens 
artikel 4c van het gewijzigde Besluit Ver
vreemding Landbouwgronden afwijkingen 
mogelijk zijn, doch dat zij niet inzien op 
grond waarvan afwijking dermate waarschijn
lijk is te achten, dat zij daarmede rekening 
zouden moeten houden; 

dat de deskundigen vervolgens, bij hun 
schatting de prijsbeperkende bepalingen van 
de bovenbedoelde besluiten en beschikking 
in acht nemend, de schadeloosstelling voor 
den grond op f 180, dit voor de gebouwen op 
f 6000 hebben gesteld en '1e totale vergoeding 
voor het te onteigenen perceel - met inbe
grip van de op f 300 geschatte waarde van 
hoornen en gewassen - op f 180 + f 300 + 
f 6000 = f 6480; 

dat de deskundigen in de tweede plaats 
overgaande tot de schatting van de bedrijfs
schade, daarbij de navolgende beschouwingen 
hebben gehouden : dat de vraag dient beant
woord te worden, of de Groot, om volledige 
schadeloosstelling te erlangen, in staat moet 
worden gesteld, zijn bedrijf op ongeveer ge
lijken voet als thans geschiedt voort te zet
ten; dat een onteigende, die in het te ont
eigenen goed een bedrijf uitoefent, geenszins 
onder alle omstandigheden daarop aanspraak 
kan maken, zoo b.v. niet, indien het bedrijf 
geen winst oplevert en geen redelijk uitzicht 
biedt, in de toekomst levensvatbaar te zijn; 
dat dit geval zich hier evenwel niet voordoet; 
dat wel in het onderhavige geval dient te 
worden gelet op den hoogen leeftijd van de 

Groot en diens echtgenoote, alsook op het 
feit dat zij geen kinderen hebben en ook geen 
verwanten in het bedrijf werkzaam zijn; dat 
de Groot op 12 Augustus 1942 72 jaar oud is 
geworden en zijn echtgenoote op 16 Novem
ber 1942 70 jaar hoopt te worden; dat het 
den deskundigen onder die omstandigheden 
voorkomt, dat de volledige schadeloosstelling 
van de Groot niet moet worden gezocht in de 
verschaffing van de middelen om grond te 
koopen en - gesteld dat zulks mogelijk ware 
- daarop een nieuwe boerderij te stichten; 
dat schadeloosstelling dus zal moeten plaats 
vinden door toekenning van de contante 
waarde van de tengevolge van de onteigening 
te derven jaarlijksche zuivere bedrijfswinst 
- verminderd met de over het voor gedaag
de beschikbaar komende kapitaal te kweeken 
beleggingsrente - over het aantal jaren dat 
de Groot, in de veronderstelling dat de ont
eigening niet zou plaats vinden, geacht moet 
worden zijn bedrijf nog te kunnen voortzet
ten, dat daarbij rekening dient te worden ge
houden met het feit , dat de Groot niet alleen 
zijn vee en zijn bedrijfsgereedschappen zal 
moeten verkoopen, doch ook de hem toebe
hoorende elders gelegen weilanden, daar hij 
deze zonder de boerderij niet meer zal kun
nen exploiteeren; 

dat de deskundigen vervolgens hebben be
rekend, dat, na verkoop van de voormelde 
bezittingen, de Groot, met inbegrip van de 
f 6480 bedragende werkelijke waarde van het 
te onteigenen perceel, de beschikking zal heb
ben over { 18392, waarvan, nadat, zooals zij 
aannemen dat zal geschieden, de Groot de op 
zijn weilanden rustende hypotheken zal heb
ben afgelost, f 10192 voor hem beschikbaar 
blijven; dat zij voorts de jaarlijksche rente 
hebben becijferd, die de Groot van voormeld 
bedrag van f 18392 zal genieten en de jaarlijk
sche zuivere opbrengst uit de Groot's 
bedrijf hebben geschat over het tijdvak, ge
durende hetwelk moet worden aangenomen , 
dat, in de reeds vermelde onderstelling, hij 
en zijn echtgenoote het bedrijf nog zullen 
voortzetten, welk tijdvak de deskundigen op 
8 jaren hebben vastgesteld; dat bij deze 
schatting de deskundigen de jaarlijksche zui
vere opbrengst van het bedrijf op f 800 heb
ben aangenomen; 

dat zij ten slotte met inachtneming van 
boven vermelde factoren en verdere factoren, 
die zij van belang achten, de gekapitaliseerde 
bedrijfsschade, verminderd met de te be
sparen respectievelijk te kweeken rente, op 
f 5424 hebben berekend; 

0. dat de Rechtbank, voorzoover in cassa
tie van belang, heeft overwogen: 

dat nu aan alle wettelijke formaliteiten is 
voldaan en de vordering tot onteigening niet. 
is wedersproken, deze voor toewijzing vat
baar is, en het bedrag van de uit te betalen 
schadeloosstelling moet worden vastgesteld; 

dat de deskundigen in hun rapport op d e 
daarin aangegeven gronden, het bedrag van 
die schadeloosstelling hebben geschat op, 
f 12,204; 

dat de Rechtbank deze schatting en de 
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gronden, welke de deskundigen daartoe heb
ben geleid, overneemt, tot de hare maakt en 
hier als ingevoegd beschouwt. 

dat de Rechtbank als ongegrond verwerpt, 
hetgeen partijen als bezwaren tegen den in
houd van voormeld rapport hebben aange
voerd; 

dat de R echtbank met name verwerpt, de 
stelling van gedaagde, dat de deskundigen 
ten onrechte op de gebouwen het Vervreem
dingsbesluit landbouw gronden d .d. 27 No
vember 1940 (No. 219/1940) zooals het 
laatst gewijzigd bij Besluit van 8 September 
1942 (No. rn3/1942) in stede van het Ver
vreemdingsbesluit niet-landbouwgronden d.d. 
22 April 1942 (no. 249/1942) hebben toege
past; 

dat gedaagde deze stelling steunt op ar
tikel 2 van evengenoemd Besluit No. 103/ 
1942 krachtens welke het Vervreemdingsbe
sluit landbouwgronden niet van toepassing 
is ten aanzien van rechtshandelingen welke 
vóór den dag van inwerking treding van 
laatst vermeld besluit een zekere dagteeke
ning hadden, in verband waarmede zij po
neert dat als zoodanige rechtshandelingen 
waren aan te merken: de Wet tot verklaring 
van algemeen nut, de nederlegging ter visie, 
en het Koninklijk Besluit respectievelijk be
doeld in artikelen 12 en 14 Onteigeningswet, 
de introductieve dagvaarding, het voormeld 
gewezen interlocutoir vonnis d.d. 12 Februari 
1942 of wel alle deze handelingen te zamen; 

dat dit alles kan worden voorbijgegaan wijl 
in voorschreven wet ter visielegging, Konink
lijk Besluit, dagvaarding en vonnis , noch in 
een daarvan afzonderlijk noch alle te zamen, 
kan of kunnen worden gezien rechtshande
lingen als bedoeld in art. 2 van voornoemd 
Besluit; 

dat immers dit voorschrift voor zooverre 
voor het geding van belang, klaarblijkelijk 
slechts het oog heeft op zoodanige handelin
gen, waardoor de verplichting tot het mede
werken aan eigendomsoverdracht wordt vast
gesteld; 

0. dat tegen het bestreden vonnis wordt 
opgekomen met de navolgende middelen van 
cassatie: 

r. S . of v . t. van de artt. 156, 158, 160, 
168 Grondwet, 2, 20, 53 R. 0., 1917 B. W. 
1, 48, 59 Rv. 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 52, 55, 59, 62, 63 , 64, 72a Onteig.wet, 
1 en 2 Besluit no. rn3/1942 van 8 September 
1942 van de S ecretarissen-Generaal van de 
Departementen van Landbouw en Visscherij, 
van Financiën, van Justitie e n van Binne n 
landsche Zaken, houdende wijziging van het 
Besluit no. 219/1940, houdende regelen met 
betrekking tot het vervreemden van land
bouwgronden, 1, 2, 3, 4, 6, 7 Besluit van 27 
November 1940 van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Landbouw 
en Visscherij, van Financiën en van Justitie, 
houdende regelen met betrekking tL i het 
vervreemden van landbouwgronden (nr. 219/ 
1940), 1, 4, 6 Beschikking van 30 Januari 
1941 nr. 10256 afd. IX Letter B, D irectie van 
den Landbouw, van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende vervreemden van land
bouwgronden (Stct. 30 Jan. 1941 no. 21), 
1, 2, 3, 5, 7, 9 van het B esluit v an de Secre
tarissen-Generaal van de D epartementen 
van Binnenlandsche Zaken, van Handel, N ij
verheid en Scheepvaart, van Financiën en 
van Justitie en van den Secretaris-Generaal 
voor Bijzondere Economische Zaken betref
fende de prijzen bij het vervreemden van 
onroerende zaken (Vervreemdingsbesluit 
niet-landbouwgronden 1942 no. 49/1942), 

omdat de R echtbank 
a. bij de bepaling van de waarde der ge

bouwen ten bedrage -van f 6000, enkel door 
op deze gebouwen toepasselijk te achten de 
bepaling van den bij Besluit 103/1942 toege
voegden tweeden volzin van art. 1 sub 1, 

heeft rekening gehouden met de prijsdruk
kende bepalingen van het voormelde Besluit 
van 27 November 1940 (no. 219/1940), zoo
als het laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 
8 September 1942 (no. 103/1942) en ·van die 
van voormelde Beschikking van 30 Januari 
1941, ten onrechte, daar immers het Besluit 
van 8 September 1942 op de onderhavige 
(vordering tot) onteir;ening niet van toepas
sing is en dus niet op grond van dit Besluit 
de gebouwen als land hadden mogen worden 
aangemerkt 

1°. omdat art. 2 van gemeld Besluit van 
8 September 1942 niet slechts het oog heeft 
op zoodanige handelingen, waardoor de ver
plichting tot het medewerken aan eigendoms
overdracht wordt vastgesteld, en de onder
havige (vordering tot) onteigening wel de
gelijk een rechtshandeling is in den zin van 
art. 2 van dit Besluit welke vóór den dag
van inwerkingtreding daarvan een zekere 
dagteekening had; 

2 °. omdat, indien zou moeten worden aan
genomen dat art. 2 van gemeld Besluit van 
8 September 1942 wel slechts het oog heeft 
op zoodanige handelingen, waardoor de ver
plichting tot het medewerken aan eigen
domsoverdracht wordt vastgesteld, als zoo
danige handeling valt te beschouwen de door 
thans eischer in cassatie ter terechtzitting
der R echtbank genomen conclusie van ant
woord in het hoofdgeding welke geen bestrij
ding van de vordering tot onteigening in
hield en welke vóór den dag van inwerking
treding van het Besluit van 8 September 
1942 een zekere dagteekening had, evenals 
trouwens het geval is met het door de Recht
bank in de onderhavige procedure gewezen 
interlocutoire vonnis waarbij de R echtbank 
beslist heeft dat de door de Wet voorgeschre
ven vormen zijn in acht genomen. 

b. bij de bepaling van de waarde der gebou
wen ten bedrage van f 6000, geheel overeen
komstig het rapport van deskundigen en 
niettegenstaande de thans eischer in cassatie 
tegen den inhoud van dit rapport had aan
gevoerd dat een gedeelte der gebouwen lou
ter bestaat uit een woonhuis en dit woonge
deelte in elk geval niet als " land" in den zin 
van het Besluit van 8 September 1942 kan 
worden aangemerkt, ten aanzien van alle ge
bouwen ineens en zonder onderscheid heeft 
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rekening gehouden met de prijsdrukkende 
bepalingen van het voormelde Besluit van 
27 November 1940 (no. 219/1940), zooals het 
laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 8 Sep
tember 1942 (no. 103/1942) en van die van 
voormelde Beschikking van 30 Januari 1941, 

ten onrechte, 
1 ° . omdat uit de omschrijving die deskun

digen in hun rapport van hetgeen onteigend 
wordt geven, welke de Rechtbank overneemt, 
blijkt dat een gedeelte der gebouwen louter 
bestaat uit een woonhuis en dit woongedeelte 
in ieder geval niet is te beschouwen als een 
gebouw hetwelk voor landbouwdoeleinden is 
ingericht of dat dient tot uitoefening van het 
landbouwbedrijf; 

2 ° . subsidiair, omdat de Rechtbank nalaat 
ten aanzien van vorenbedoeld door de thans 
eischer in cassatie voor haar tegen het rap
port van deskundigen opgeworpen bezwaar 
de feiten vast te stellen en in haar vonnis 
aan te geven waarom zij dat bezwaar onjuist 
acht, als hoedanig immers de simpele mede
deeling dat de Rechtbank als ongegrond ver
werpt, hetgeen partij en als bezwaren tegen 
den inhoud van het deskundigenrapport heb
ben aangevoerd, niet kan gelden, zoodat het 
vonnis in dit opzicht niet naar den eisch der 
wet met redenen is omkleed; 

Il. S. of v . t . van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 1, 2, 17, 18, 24 t/m 28, 37, 40, 41, 43, 
62, 63, 64 en 72a Onteig.wet, 

omdat de Rechtbank, de schatting en de 
gronden, welke de deskundigen daartoe heb
ben geleid, geheel overnemende, tot de hare 
makende en in haar vonnis als ingevoegd be
schouwende, en zulks derhalve ook doende 
ten aanzien van de boven vermelde beschou
wingen en berekeningen der deskundigen, 
betreffende de schatting der bedrijfsschade, 
als bedrijfsschade, bij wijze van inkomsten
schade, heeft vastgesteld een bedrag van 
f 5424, 

ten onrechte, 
a. omdat de eischer in cassatie zoodoende 

niet volledig is schadeloos gesteld, zijnde dit 
slechts dan het geval, indien hij wordt her
plaatst in denzelfden toestand, waarin hij 
vóór de onteigening verkeerde en derhalve 
in staat wordt gesteld elders gebouwen te 
verkrijgen en in te richten geschikt om zijn 
bedrijf daarin op denzelfden voet voort te 
zetten, bestaande immers voor hem, die -
zooals te dezen met eischer in cassatie het 
geval is - een bedrijf uitoefent, dat winst 
oplevert en redelijk uitzicht biedt ook in de 
toekomst levensvatbaar te zijn en waarvan 
de uitoefening niet aan den persoon van den 
ondernemer is gebonden of met de persoon
lijke werkkracht van den ondernemer samen
hangt, niet alleen de mogelijkheid om door 
uitoefening van dat bedrijf in de toekomst 
winst te verwerven, maar ook om aan ande
ren het bedrijf over te doen en daarbij een 
prijs te bedingen, welke de waarde van het 
in het bedrijf aangewende vermogen te bo
ven gaat, welke mogelijkheden hem door de 
onteigening niet zonder volledige schadeloc.is
stelling deswege ontnomen mogen worden, 

hetgeen in het door de RecMbank gevolgde 
systeem wel geschiedt, 

aan al hetwelk de leeftijden van eischer 
in cassatie en van zijn echtgenoote, het feit, 
dat zij geen kinderen hebben en ook geen 
verwanten in het bedrijf werkzaam zijn, niet 
afdoen, terwij l in elk geval van iemand als 
eischer in cassatie, die een eigen zelfstandig 
bedrijf heeft, hetwelk winst oplevert en 
waarvan hij kan leven en dat hij wil en nog 
gedurende vele jaren zal kunnen voortzet
ten, redelijkerwijs niet is te vergen, dat hij 
ter wille van de hier daarbij betrokken gel
ielijke belangen der onteigenende partij dat 
bedrijf laat varen en ook al zijn overige be
zittingen te gelde maakt, te minder wanneer 
hij daardoor - zooals in casu - in een finan
cieelen toestand geraakt, die niet eens levens
mogelijkheid biedt; 

b. omdat zoodoende althans en in elk ge
val uitsluitend gelet is op den uiteraard al
lerminst vaststaanden, tijd, gedurende wel
ken de eischer in cassatie respectievelijk zijn 
echtgenoote in persoon nog geacht zou kun
nen worden het bedrijf te zullen voortzetten 
en op het gebruik of genot, dat de eischer in 
cassatie, respectievelijk zijn echtgenoote, per
soonlijk tijdens zijn leven nog van het ont
eigende goed zou gehad kunnen hebben, ter-

. wijl integendeel en voornamelijk van belang 
is de geschiktheid van het bedrijf om aan 
derden te worden overgedaan en door deze te 
worden voortgezet, 

en tengevolge waarvan de becijferde be
drijfs-inkomstenschade niet gerechtvaardigd 
verschilt van die welke, onder overigens ge
lijke omstandigheden, zou zijn toegekend bij 
onteigening ten laste van een rechtspersoon 
en zelfs ten laste van een natuurlijk persoon 
van jongeren leeftijd dan eischer in cassatie; 

0. aangaande het eerste middel: 
wat onderdeel a betreft : 
dat de Rechtbank in navolging van de des

kundigen, wier schatting met de daarvoor 
aangevoerde gronden zij overneemt, bij de 
waardeering van het te onteigenen perceel 
zich heeft afgevraagd, welke prijs daarvoor 
- buiten de onteigening om - bij ver
vreemding ware te bedingen, en, bij de be
antwoording van die vraag, wat de gebouwen 
betreft, m et de bepalingen van het nader 
gewijzigde Besluit no. 219/1940 en de daarbij 
behoorende uitvoeringsbeschikking van d en 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij van 30 Januari 
r941, voor zoover bij dat besluit en die be
schikking ten aanzien van de bij het ver
vreemden van landbouwgronden te bedingen 
tegenpraestatie beperkingen worden opge
legd, rekening heeft gehouden, omdat naar 
het oordeel der Rechtbank de gebouwen ten
gevolge van de bij Besluit no. 1ö3/1942 in 
art. 1 van B esluit no. 219/1940 aangebrachte 
wijziging onder de bedoelde bepalingen wa
ren komen te vallen; 

dat nu bij het middel ervan wordt uitge
gaan, dat de Rechtbank, bij de schatting der 
gebouwen, de prijsdrukkende bepalingen van 
het Besluit no. 2 19/1940, zooals dit nader 
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werd gewijzigd, niet in acht had mogen ne
m en, omdat het Besluit no. rn3/1942 op de 
onderhavige onteigening niet toepasselijk 
zou zijn; 

dat dit uitgangspunt echter ondeugdelijk 
is, vermits, indien krachtens art. 1 van het 
Besluit no. 219/1940, zooals dit artikel bij 
Besluit no. rn3/1942 werd gewijzigd, de on
derwerpelijke gebouwen onder de bepalingen 
van dat besluit vallen, de Rechtbank bij be
doelde schatting ook terecht rekening heeft 
gehouden · met den invloed, welken die be
palingen op de waarde der gebouwen uit
oefenen , ook al zou het Besluit no. rn3/1942 
n iet op de onderhavige onteigening recht
streeks toepasselijk zijn; 

dat om die reden onderdeel a van het mid
del in geen geval tot cassatie kan leiden; 

wat onderdeel b betreft: 
dat de deskundigen hebben aangenomen 

en derhalve ook de Rechtbank heeft beslist, 
dat de gebouwen - waaronder begrepen het 
woonhuis - voor landbouwdoeleinden zijn 
ingericht en tot uitoefening van het land
bouwbedrijf dienen, welke beslissing van fei
telijken aard is , zoodat het onderdeel in zijn 
eerste grief tevergeefs daartegen opkomt; 

dat ook de tweede grief van het onderdeel 
faalt, omdat het bovenbedoelde oordeel der 
deskundigen uiteraard berust op de in hun 
rapport opgenomen beschrijving van de ge
bouwen, zoodat, nu die beschrijving, als on
derdeel der door de deskundigen voor hun 
schatting aangevoerde gronden deel uitmaakt 
van de overwegingen der Rechtbank, even
gemelde beslissing in die beschrijving haar 
motiveering vindt; 

0. betreffende het tweede middel : 
ten aanzien van onderdeel a : 
dat op grond van hetgeen de deskundigen 

bij hun door de Rechtbank overgenomen be
schouwingen in dit verband hebben opge
merkt, mag worden aangenomen, dat het 
door eischer uitgeoefende bedrijf winst op
levert en redelijk uitzicht biedt, ook in de 
toekomst levensvatbaar te zijn; dat echter 
noch door de Rechtbank, noch door de des
kundigen iets werd vastgesteld omtrent de 
verdere omstandigheden, die, naar bij de 
primaire grief wordt aangenomen, voor dat 
bedrijf zouden gelden, terwijl evenmin de 

· aanwezigheid dier omstandigheden als van 
zelf sprekend uit hetgeen, als voormeld, vast
staat, volgt; 

dat in zoover deze grief dus feitelijken 
grondslag mist; 

dat , wat de subsidiaire grief aangaat, des
kundigen en Rechtbank hebben aangenomen, 
dat eischer nog gedurende 8 jaren zijn bedrijf 
zal kunnen uitoefenen, doch omtrent zijn wil, 
zulks te doen, wederom niets is komen vast 
te staan, terwijl evenmin is komen vast te 
staan dat de met een bejaarde vrouw ge
huwde, kinderlooze eischer, die in zijn boer
derij f 800 's jaars placht te verdienen en nu 
op 72-jarigen leeftijd de vrije beschikking 
over een bedrag van ruim f 15600 zou ver
krijgen, daardoor in een financieelen toestand 
zou geraken, die geen levensmogelijkheid 
biedt; 

dat derhalve op laatstvermelde twee pun
ten ook deze grief feitelijken grondslag ont
beert; 

dat voorts de Rechtbank, mede in verband 
met de leeftijden van eischer en zijn vrouw 
en den tijd gedurende welken eischer zijn 
bedrijf nog zou kunnen voortzetten, niet in 
strijd met de bij het middel vermelde wets
artikelen heeft gehandeld, door niet op den 
enkelen grond van het winstgevend karakter 
en de levensvatbaarheid van eischers bedrijf 
aan eischer de middelen toe te kennen om 
zich nieuwe gebouwen tot voortzetting van 
dat bedrijf aan te schaffen; 

dat derhalve ook voor het overige het eer
ste onderdeel van het middel faalt; 

dat het tweede onderdeel feitelijken grond
slag mist, aangezien , gelijk reeds werd over
wogen, niet vaststaat, dat het onderhavige 
bedrijf geschikt zou ziin om aan derden te 
worden overgedaan en door dezen te worden 
voortgezet; 

Verwerpt het beroep. (Salaris resp. f 400 
en f 25. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Uit het rapport van deskundigen blijkt, dat 

het te onteigenen goed bestaat uit een woon
huis met aangebouwden steenen veestal en 
twee schuren, terwijl om en tusschen die op
stallen het erf ligt en een moestuintje. De 
landerijen, welke de Groot in gebruik heeft, 
liggen een eind verwijderd van dit complex, 
sluiten daarbij niet onmiddellijk aan en zijn 
niet in de onteigening begrepen. 

Deze feitelijke omschrijving is van belang 
in verband met de vraag welke der in het 
eerste middel genoemde Verordeningen de 
Rechtbank behoorde in aanmerking te ne
men. 

In het algemeen moet m.i . op grond van 
de rechtspraak (arresten van 4Februari 1942; 
1942, no. 355 en 4 Maart 1942; 1942, no. 382) 
worden aangenomen, dat bij het vaststellen 
der verkoopwaarde van het te onteigenen 
goed tijdens de onteigening, rekening dient 
gehouden te worden met de prijsbeperkende 
bepalingen, welke een gevolg zijn van de Ver -
ordeningen 1940/219 en 1942/rn3. Dit is het 
geval, al bepaalt art. 6 der Verordening 1940/ 
219 ook, dat de bepalingen niet van toepas
sing zijn op onteigening, 

Het middel onder a stelt de vraag met wel
ke prijsbeperkende bepalingen en dan met 
name t en aanzien van de gebouwen, moet 
worden rekening gehoude n . I .c. is eischer van 
oordeel, dat zijn gebouwen niet vallen onder 
het Vervreemdingsbesluit landbouwgronden 
(1940/219) doch onder het Vervreemdingsbe
sluit niet-landbouwgronden (1942/49), en, 
omdat de maxima in beide besluiten niet ge
lijk zijn, doch het laatstgenoemde hooger prij
zen toelaat, meent hij, dat bij de waardeering 
van boven omschreven te onteigenen goed 
daarmede rekening had moeten worden ge
houden. 

Wel is het Vervreemdingsbesluit landbouw
gronden, voordat . deskundigen hun rapport 
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uitbrachten, gewijzigd bij Besluit 1942/103, en 
hebben zij en dus de Rechtbank daaraan aan
dacht gewijd. 

De deskundigen zeggen dienaangaande: 
,,Voor de schatting, enz. 

Eischer, wijzend op het verschil der op
schriften der Besluiten 1940/219 nl. ,,Besluit 
van ... houdende regelen met betrekking tot 
het vervreemden van landbouwgronden" en 
1942/103 te weten: ,,Besluit van .. . houdende 
regelen met betrekking tot rechtshandelin
gen ten aanzien van landbouwgronden", stelt, 
dat de Rechtbank ten onrechte zijn stand
punt betreffende de toepasselijkheid van art. 
2 van laatstgenoemd Besluit verworpen heeft, 
daar de vordering tot onteigening, in het bij
zonder de inleidende dagvaarding en het in
terlocutoir vonnis van 12 Februari 1942 on
getwijfeld rechtshandelingen zijn. 

De Rechtbank toch zegt, dat art. 2, voor 
zoover hier van belang, klaarblijkelijk slechts 
het oog heeft op zoodanige handelingen, 
waardoor de verplichting tot het medewerken 
aan eigendomsoverdracht wordt vastgesteld. 

Hoewel ik de juistheid van de uitlegging, 
door de Rechtbank gegeven, niet aanneem, 
en ik er van uitga, dat de Verordening als 
zoodanig en in het algemeen niet mag worden 
toegepast, nu hier sprake is van een of meer 
rechtshandelingen vóór 8 September 1942, 
zoo volgt daaruit nog niet, mede gezien de 
hierbovenvermelde rechtspraak, dat niet re
kening zou moeten worden gehouden met den 
prijsdrukkenden invloed, welke de Verorde
ning uitoefende bij deze onteigening. 

D e inhoud van het tweede onderdeel, sub 
a genoemd, kan m .i. evenmin tot cassatie 
leiden, daar het zich richt tegen de feitelijke 
beslissing der Rechtbank, welke volgt uit 
haar overnemen van het deskundigen rap
port, dat de gebouwen voor landbouwdoel
einden zijn ingericht en dienen tot uitoefe
ning van het bedrijf. 

De boerderij - en dus ook d'e daarbij be
hoorende woonvertrekken - dienen tot uit
oefening van het bedrijf, en ook hierop oefent 
de prijsdrukkende invloed zijn werking uit, 
m.a.w. de invloed der genoemde Verordenin
gen doet zich ook hierbij gelden; in het bij
zonder dan zal zich bij de waardeering de 
druk doen gevoelen, welke de Verordening 
voor de landbouwgronden in verband met de 
daardoor gestelde grenzen bij koop en ver
koop, afgescheiden van onteigening, uitoe
fent . 

Dit gedee_lte van het eerste middel richt 
zich voorts tegen de overweging der Recht
bank, dat de Rechtbank als ongegrond ver
werpt, hetgeen partijen als bezwaren tegen 
den inhoud van het deskundigenrapport heb
ben aangevoerd en ziet hierin onvoldoende 
motiveering, een stelling t .a. waarvan ge
daagden zich beide gerefereerd hebben. 

Ik acht de stelling begrijpelijk,nu de Recht
bank in haar vonnis zegt, dat na de neder
legging van het deskundigenrapport partijen 
nog ieder een conclusie hebben genomen, 
waarvan de inhoud in !,et vonnis als inge
lascht moet worden beschouwd. In de vierde 
rechtsoverweging verwerpt dan de Recht-

bank die bezwaren, zooals reeds gezegd, als 
ongegrond en behandelt deze niet in bijzon
derheden, behalve dan de vraag welk besluit 
moet worden toegepast en waarvan de be
schouwingen hierboven volledig zijn weer
gegeven. 

Inderdaad is deze weerlegging wel zeer 
kort en ontbreken daarbij de gronden, waar
om de Rechtbank die bezwaren niet telt, en 
al acht ik dit voor partijen niet bevredigend , 
zoo ben ik toch van meening, dat daarom niet 
gezegd kan worden, dat het vonnis niet vol
doende met redenen omkleed is. De Recht
bank behoefde om haar vonnis te motiveeren 
niet alles wat partijen naar voren hebben ge
bracht, te bespreken en te weerleggen. D e 
gronden, waarop zij de onteigening uitspreekt 
en de vergoeding bepaalt, zijn voldoende aan
gegeven, en daarom kan volstaan worden, 
naar m ijn meening, met de sobere opmer
king, dat de tegen de conclusies aangevoerde 
gronden ondeugdelijk zijn. Dit volgt reeds 
uit de motiveering der schadefactoren. De 
conclusies bevatten te dien aanzien met be
trekking tot het deskundigenrapport tal van 
opmerkingen, welke in mijn oog een bespre
king waard zijn, doch een verplichting daar
toe acht ik, gezien de samenstelling van het 
vonnis, niet dwingend voorgeschreven. In 
haar systeem had de R echtbank m.i. zelfs de 
beschouwingen omtrent de Besluiten, hier
voor b esproken, achterwege kunnen laten. 

Hoezeer ik het vonnis in dit opzicht voor 
partijen onbevredigend acht, zoo verdient het 
intusschen toch ook de aandacht, dat naar 
mij wil voorkomen, eischer in cassatie geen 
onderwerpen, in zijn Rechtbank-conclusie ge
steld, heeft naar voren gebracht, welke naar 
zijn oordeel de Rechtbank had behooren te 
behandelen. 

Het tweede middel draagt een geheel an
der karakter en klaagt over een onjuiste be
rekening der bedrijfsschade. 

De deskundigen volgend, kent de Recht
bank hiervoor toe een vergoeding voor de 
waarde van het onteigende èn vergoeding 
van de inkomsten, welke de Groot zonder 
onteigening, gelet op den te verwachten duur 
van zijn arbeidskracht, nog uit zijn bedrijf 
zou hebben kunnen trekken. 

Onderdeel a van het middel wil, dat de be
drijfsschade had moeten worden vergoed met. 
een bedrag berekend naar den grondslag noo
dig om het mogelijk te maken de bedrijfsge
bouwen te vervangen, immers eischer ver
langt herplaatsing in denzelfden toestand als. 
voor de onteigening. 

Ik ben van oordeel, dat dit middel, kenne
lijk steunt op hetgeen Uwe arresten van ó 
Mei 1942 (1942 , no. 517), 27 Mei 1942 (1942 , 
no. 566) en 14 October 1942 (1942, no. 805) 
leeren omtrent het recht van den te onteige
nen persoon te kunnen eischen, dat hij zijn 
bedrijf elders op denzelfden voet voortzet. 
Indien ik dit juist zie, dan mist het middel 
ten deele feitelijken grondslag, ten deele 
noemt het voor het eerst in cassatie feitelijke 
omstandigheden. · 

In het Rechtbankvonnis of in het deskun
digenrapport toch staat niets vermeld van 
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hetgeen het middel zegt, n.l. ,,een bedrijf, 
waarvan de uitoefening niet aan den persoon 
van den ondernemer is gebonden of met de 
persoonlijke werkkracht van den ondernemer 
samenhangt" en omtrent "de mogelijkheid 
om aan anderen het bedrijf over te doen en 
daarbij een prijs te bedingen, welke de waar
de van het in het bedrijf aangewende ver
mogen te boven gaat". Voorts moet men uit 
de slotsom der Rechtb. betreffende eischer's 
leeftijd het tegendeel afleiden van hetgeen 
in het middel gesteld wordt, als zoude de 
Groot het bedrijf nog gedurende vele jaren 
kunnen voorzetten. 

Wel heeft eischer in zijn conclusie na des
kundigenrapport een tweetal dezer punten 
besproken, doch de Rechtbank is daar niet 
op ingegaan, en eischer klaagt thans niet over 
gebrek aan motiveering, terwijl hij, zooals 
ik bij het eerste middel reeds opmerkte, dit 
daar slechts in het algemeen doet zonder 
nadere omstandigheden te noemen. 

Onderdeel b van het tweede middel mist 
m.i. feitelijken grondslag. 

Gegeven het feit , dat de landerijen, welke 
eischer in gebruik heeft, geheel los van het 
te onteigenen erf liggen, en dus niet in waar
de verminderen, behoefde de Rechtbark niet 
in het bijzonder rekening te houden met 
voortzetting van het bedrijf vanuit de, los 
van die landerijen liggende, woning en erf 
voor een langeren duur, dan mogelijk geacht 
moest worden, gelet op den leeftijd van 
eischer en dus op diens te verwachten ar
beidsvermogen. Juist in verband met de 
bijzondere ligging van het geheel, was het 
ook voor deskundigen en de Rechtbank niet 
noodig te onderzoeken of dit bedrijf door 
derden gezocht zou worden en daardoor meer 
kon opbrengen. Ik tref in het rapport en het 
vonnis dan ook niets aan omtrent de moge
lijkheid van het overdoen van het bedrijf 
aan derden , waarvan het middel spreekt. 

Beide middelen in de onderdeelen ondeug
delijk achtend, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep en veroordeeling van eischer 
in de kosten dezer procedure aan zijde van 
verweerders gevallen. 

(N. J.) 

4 Maart z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 2e lid.) 

Gemeente-ambtenaar hield (bij wijze 
van scherts) een jodenster op zijn linker 
borsthelft ten aanschouwe van eenige 
collega's. Hieruit volgt niet - zooals de 
burgemeester had aangenomen - dat hij 
zijn ariërsverklaring verkeerd heeft in
gevuld, nu daarop als godsdienst N. H. 
is vermeld. Het is echter wel een uiting, 
die onder de huidige omstandigheden 
achterwege had behooren te blijven en 
dus gestraft moet worden. 

Er is onevenredigheid tusschen het 
vergrijp en de opgelegde straf van niet
eervol ontslag. Een schriftelijke beris
ping ware een evenredige straf. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester der gemeente Utrecht, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden Mr. H . W. Wierda, advocaat te 
Utrecht, wonende aldaar, 

tegen: 
C. Flore, wonende te Utrecht, gedaagde in 
hooger beroep, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bij gestaan door 
zijn raadsman Mr. P . Kaag, advocaat te 
Utrecht, wonende te de Bilt. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat eischer d .d. 8 Mei 1942 aan gedaagde 

een brief heeft geschreven van den navol
genden inhoud: 

"Er werd op 4 Mei 1942 geconstateerd, dat 
U op kantoor een jodenster droeg. 

Uit dit feit blijkt, dat U Uw ariërsverkla
ring, waarop als godsdienst vermeld is: N.H. , 
foutie f ingevuld hebt . Hierop staat onmid
dellijk ontslag, dat ik U hierbij met ingang 
van 4 Mei 1942 oneervol verleen. 

Zou het dragen door U echter als demon
stratie tegen de door de Overheid getroffen 
maatregelen bedoeld zijn, dar., beschouw ik 
Uw houding als sabotage. Ik verleen U ook 
i.n dat geval hierbij oneervol ontslag met 
ingang van 4 Mei 1942."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 6 November 1942 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het besluit van den Burgemeester 
der gemeente Utrecht, vervat in diens aan 
C. Flore gericht, hierboven vermeld, schrij 
ven, heeft nietig verklaard; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoe!"de gronden vor
derencle, dat deze Raad de uitspraak, waar
van beroep, zal vernietigen en, opnieuw 
rechtdoende, C. Flore alsnog in het door hem 
in prima ingestelde beroep niet-ontvankelijk 
zal verklaren; 

0 . dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bekrachtiging van de 
bestreden uitspraak ; 

In rechte: 
0. dat de bovenvermelde brief van 8 Mei 

1942 in den lin.kerbovenhoek de woorden 
bevat "strafoplegging ambtenaar", waaruit 
volgt, dat het in dien brief vervatte besluit
al houdt dat besluit zulks niet uitdrukkelijk 
in - is een besluit, waarbij C. Flore , die, 
als adjunct-commies bij den dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon der gemeente 
Utrecht, is ambtenaar in den zin der Ambte
narenwet 1929, wordt gestraft met de straf 
van oneervol on.tslag, zijnde kennelijk het 
in artikel 54, lid 1, onder h, van het R egle
ment voor de Ambtenaren in dienst der 
Gemeente Utrecht genoemde "niet-eervol 
ontslag" ; 

0. dat derhalve in dit geding moet worden 
beslist, of het bestreden besluit kan worden 
aangevochten op een der gronden, vermeld 
in lid 1 of lid 2 van artikel 58 der Ambte
narenwet 1929, d.w.z., dat moet worden 
onderzocht, of het besluit feitelijk of rechtens 
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strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, of de Burgemeester 
van Utrecht bij het nemen van dat besluit 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven, en 
eindelijk, of er tusschen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0. dat het materiëele feit, hetwelk aan 
gedaagde bij het bestreden besluit wordt ten 
laste gelegd, is, dat hij op 4 Mei 1942 op kan
toor een jodenst er droeg; 

0. dat voor den Raad op grond van den 
inhoud der gedingstukken vaststaat, dat dit 
dragen hierin bestond, dat hij op 4 Mei 1942 
omstreeks half negen, bij den aanvang van 
zijn dagtaak, een jodenster, volgens zijn ver
klaring den vorigen dag door hem op straat 
gevonden, aan eenige mede-ambtenaren heeft 
getoond en enkele oogenblikken ter hoogte 
van zijn borst heeft gehouden; 

0. dat, volgens het bestreden besluit, uit 
dat dragen primair zou blijken, dat gedaagde 
zijn ariërsverklaring, waarop als godsdienst 
vermeld is: N.H ., foutief heeft ingevuld, op 
welk foutief invullen onmiddellijk ontslag 
zou staan; 

0. te dier zake, dat blijkens de bekend
making van den Commissaris-Generaal van 
de openbare veiligheid van 29 April 1942 -
welke bekendmaking steunt op artikel 45 
van Verordening 138/1941 - het dragen van 
een jodenster verplicht is voor hem, die jood 
is of als jood geldt naar artikel 4 van Ver
ordening 189/ 1940 over de aanmelding van 
ondernemingen, en blijkens laatstgenoemd 
artikel geenszins uitgesloten is, dat iemand 
tot de Nederlandsch Hervormde Kerk of 
eenig ander niet-joodsch K erkgenootschap 
behoort en niettemin - wijl hij b .v. stamt uit 
drie naar ras voljoodsche grootouders - jood 
is in den zin van genoemd artikel 4, waaruit 
volgt, dat het behooren tot de Nederlandsch 
Hervormde Kerk en het dragen van een 
jodenster zeer wel kunnen samengaan; 

0. voorts, dat niet is gebleken, dat ge
daagde zijn ariërsverklaring in eenig opzicht 
onjuist heeft ingevuld, zoodat er geen grond 
bestaat, hem, wegens foutieve invulling 
daarvan, ontslag te verleenen; 

0 . dat b ij het bestreden besluit subsidiair 
gesteld wordt, dat het bovenvermelde dragen 
van de jodenster zoude bedoeld zijn als een 
"demonstratie tegen de door de Overheid 
getroffen maatregelen '', hetgeen eischer als 
sabotage beschouwt; 

0. te dezer zake, dat gedaagde, blijkens 
den inhoud der gedingstukken en het ver
handelde ter terechtzitting van den Raad, 
met betrekking tot het hem ten laste gelegde 
feit noch door eischer, noch door den direc
teur van den gemeentelijken dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht, noch 
door een zijner andere superieuren is gehoord; 

dat zich onder de gedingstukken slechts 
bevindt een niet gedagteekend rapport van 
genoemden directeur, uit welk rapport ook 
niet blijkt voor wien het bestemd is en dat 
den na volgenden inhoud heeft: 

,,Maandag, den 4en Mei 1942 kwam ambte
n.aar de Rijk van mijn dienst mij mede
deelen, dat ambtenaar S. Schuurmans, even-

eens van mijn dienst, gezien had , dat zijn 
college C. Flore achter zijn bureau zittende 
een Joden.ster uit zijn portefeuille haalde en 
deze op zijn jas met 2 vingers vasthield en 
triomphantelijk toonde, daarbij uitroepende: 
jongens, dat hadden jullie van mij niet 
gedacht. 

Van dit voorval deed ondergeteekende 
mededeeling aan den heer van Grunsven, 
waarop arrestatie volgde."; 

aan welk rapport, als zijnde opgemaakt uit 
de derde hand, evenwel geenerlei beslissende 
beteekenis kan worden toegekend; 

dat bedoelde Schuurmans, blijkens het 
proces-verbaal der openbare terechtzitting 
van het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage, gehouden te Utrecht op 16 October 
1942, ambtshalve als getuige opgeroepen, 
aldaar onder eede heeft verklaard, dat hij 
gezien heeft, dat Flore op 4 Mei 1942 een 
jodenster voor den dag haalde en die ter 
hoogte van zijn revers op zijn linker borst
helft hield; waarna getuige liet volgen: 
"Ik zei niets en ik heb ook niet gehoord, dat 
Flore iets zei."; 

0. dat de Raad, gelet op het voren.staande, 
niet aanneemt, dat het in de derde en de 
vierde rechtsoverweging besproken materi
eele feit mag worden beschouwd als een de
monstratie tegen een van wege de bezettend e 
macht genomen maatregel, doch daarin 
slechts ziet een uiting van gedaagde's be
geerte aan zijn collega 's iets nieuws te laten 
zien, welke uiting evenwel onder de tegen
woordige gespannen verhoudingen achter
wege had behooren te blijven, omdat zij tot 
verschillende beschouwingen aanleiding kon 
geven en daardoor de goede sfeer in het 
dienstlokaal kon verstoren en dientengevolge 
schade toebracht aan de belangen van den 
dienst en derhalve kon worden gestraft, 
ingevolge het bepaalde bij artikel 54, lid 1, 
aanhef, en onder h, van het Reglement voor 
de ambtenaren in dienst der gemeente 
Utrecht, met niet-eervol ontslag; 

0. dat ook niet gebleken is, dat het be
streden beslujt strijdt met eenig ander toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, 
zoodat het niet kan worden nietig verklaard 
op den eersten grond, genoemd in lid 1 van 
artikel 58 der Ambtenarenwet 1929; 

0. met betrekking tot den tweeden grond, 
genoemd in het zoo even vermelde lid 1, dat 
door C. Flore niet is beweerd en den Raad 
niet is gebleken, dat eischer bij het nemen 
van het bestreden besluit van zijn b evoegd
heid een ambtenaar te straffen met niet
eervol ontslag kénnelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
toe die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de Raad echter wel, mèt het Ambte
narengerecht te 's-Gravenhage, van oordeel 
is, dat het bestreden besluit voor nietig
verklaring in aanmerking komt, wijl er ten 
deze onevenredigheid bestaat tusschen de 
opgelegde straf en de gepleegde overtreding; 

0 . dat de Raad de meening van den eersten 
rechter deelt, dat voor een overtreding a ls de 
onderhavige - welke door de Duitsche 
politie-autoriteiten, die van de zaak hebben 
kennis genomen, blijkens de gedingstukken, 
als een " Dummheitsfehler" werd beschouwd 
- de straf van schriftelijke berisping, ge-
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noemd in het bovenvermelde artikel 54, 
lid I, on.der a, voldoende moet worden 
geacht; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de uitspraak, 
waarvan beroep, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

5 Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 63, 73a.) 

Onder de gegeven omstandigheden 
staan de arbeidspraestaties en de gelde
lijke uitkeeringen met elkander in zoo
danig verband, dat de ondersteuning 
door den arbeid als geheel vergolden 
kan worden beschouwd, zoodat, ;n den 
zin van art. 63 Armenwet, hier de fig,mr, 
dat loon voor arbeid werd gegeven, aan
wezig was en verhaal op den onder
steunde door de wet niet is toegelaten. 

Het verzoek om kostelooze behande
ling van het cassatierequest, ingediend 
door het verhalend lichaam, is overbo
dig voorzoover betreft d e kosten, waar
voor requestrant ingevolge art. 73a der 
Armenwet geacht wordt vergunning te 
hebben gekregen om kosteloos te pro
cedeeren, Voorzoover betreft andere 
dan de daar omschreven posten, moeten 
rechtspersonen, ingevolge art . 857 lid 3 
Rv. de noodige bescheiden overleggen 
tot staving van haar onvermogen, het
geen verzoeker niet heeft gedaan. Ver
zoek afgewezen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Het Bestuur van den Gemeentelijken 

Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 
Instelling als bedoeld bij art. 2, sub 1, letter 
a der Armenwet, verder te noemen Maat
schappelijk Hulpbetoon, te 's-Gravenhage, 
adv. en proc. Mr. L.S. W. van Straaten; 

dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage bij 
bevelschrift van 23 Juni 1942 op verzoek 
van requestrant heeft bevolen de tenuitvoer
legging van den door requestrant aan den 
Kantonrechter overgelegden staat van kos
ten tegen S . D. v. W ., echtg. van H . de G., 
wonende te 's-Gravenhage, in haar hoeda
nigheid van curatrice over haar voormelden 
echtgenoot tot een bedrag van f 797.65, ter 
zake van verhaal van kosten van armenver
zorging, gemaakt ten laste van Maatschap
pelijk Hulpbetoon voornoemd ten behoeve 
van den armlastige H. de G. voOI;noemd over 
het tijdvak van x7 Januari x94x tot en met 
22 November 1941, zooals gespecificeerd is 
in den hierbij overgelegden staat van kosten 
met daarop gesteld bevelschrift; 

dat voormeld bevelschrift met den staat 
van kosten aan gerequestreerde q.q. op 2 Juli 
1942 is beteekend, en gerequestreerde tegen 
het bevelschrift verzet heeft gedaan onder 
betwisting van de op den staat voorkomende 
post: vaste ondersteuning 1941, van 29/6 t /m 
22 / u 1941, 21 weken van f 15.80 = f 331.80 
verminderd met een inhouding ad f 31.60 = 
f 300.:rn, op grond dat deze f 300.20 ten on-

rechte door Maatschappelijk Hulpbetoon 
worden verhaald, daar deze bedragen niet 
zijn ondersteuningsbedragen, doch loon, om
dat H. de G. gedurende bedoeld tijdvak in 
loondienst is geweest bij den "orde-dienst 
van de Luchtbescherming" waarvoor hij we
kelijks werd beloond met 1. voormeld bedrag 
van f 15.80 en 2. extra f 4.80 zijnde in totaal 
f 20.60; 

dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 25 Augustus 1942, beschik
kende op dit verzet, opposante in het gelijk 
heeft gesteld en het totaal bedrag van den 
staat van kosten heeft verminderd met 
f 300.20 door na buiten effect stelling van zijn 
beschikking van 23 Juni 1942 de tenuitvoer
legging van den staat van kosten te bevelen 
tot een bedrag van f 497.45; 

dat requestrant van laatstgenoemde be
schikking, welke hierbij in afschrift wordt 
overgelegd tijdig is gekomen in hooger be
roep, als grieven tegen de beschikking o. m. 
aanvoerend: 

"dat de Kantonrechter ten onrechte de 
uitbetaling van f 15.80 per week gedurende 
het tijdvak van 29 Juni tot en met 22 Nov. 
1941 door Maatschappelijk Hulpbetoon niet 
heeft aangemerkt als kosten van armenver
zorging krachtens de Armenwet; 

dat H. de G. voornoemd, die reeds sedert 
17 Januari 1941 ondersteuning van Maat
schappelijk Hulpbetoon ontving, gedurende 
het tijdvak van 29 Juni tot en met 22 Nov. 
1941 ingevolge art. 12 der Wet van 23 April 
1936, S. 302, tot bescherming van de bevol
king tegen luchtaanvallen door den Burge
meester der Gemeente 's- Gravenhage gevor
derd is tot het verrichten van diensten en 
gedurende voormeld tijdvak gemiddeld 48 
uur per week de gevorderde diensten heeft 
verricht; 

dat gedurende voornoemd tijdvak de on
dersteuning overeenkomstig de Armenwet 
door bleef gaan en Maatschappelijk Hulp
betoon als ondersteuning uitkeerde een be
drag van f 15.80 per week, terwijl hem als 
persoon, die ondersteund werd krachtens de 
Armenwet en wiens medewerking door den 
Burgemeester van 's-Gravenhage was gevor
derd voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van den luchtbeschermingsdienst, 
ingevolge het besluit van den Raad der Ge
meente 's-Gravenhage van 2 September 1940 
tevens een vergoeding van f 4.80 per week is 
verstrekt; 

dat de Kantonrechter ten onrechte over
weegt, dat de ordebeschermingsmannen on
verplicht hun werk doen; 

dat dit onjuist is, aangezien het betreft het 
verrichten van ingevolge de luchtbescher
mingswet gevorderde diensten; 

dat de Kantonrechter verder ten onrechte 
overweegt, dat een vergoeding van f 4.80 per 
week voor het verrichten van arbeid (het be
treft echter het verrichten van gevorderde 
diensten) in strijd is met de goede zeden, ten 
onrechte aangezien deze vergoeding niet be
doeld is als honoreering van arbeid, maar als 
een vergoeding voor slijtage aan schoeisel 
enz.; 
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dat indien H. de G. voornoemd door het 
verrichten van de gevorderde diensten meer 
schade mocht hebben geleden dan f 4.80 per 
week, hij zich deswege ingevolge art. 9, lid 1 
van de wet van 23 April 1936 tot het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken moest 
wenden, aangezien in dat geval ten laste van 
het Rijk aan rechthebbenden schadeloosstel
ling wordt verleend"; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij beschikking van 23 October 1942 in hoo
ger beroep de beschikking van den Kanton
rechter te 's-Gravenhage dd. 25 Augustus 
1942 heeft bevestigd, daarbij o.m. overwe
gende: 

"dat, wanneer de gemeenschap werkloozen 
ondersteunt en vervolgens, omdat zij werk
loos zijn, diensten van hen eischt, de uitkee
ring in economischen zin een element ver
goeding van diensten verkrijgt; 

dat dit niet anders wordt, wanneer de dien
sten wettelijk zonder vergoeding kunnen wor
den gevorderd, of, ter bestrijding van de 
meerdere onkosten, eene kleine bijslag wordt 
gegeven; 

dat de wet slechts verhaal kent van de kos
ten van zuivere ondersteuning, d.w.z. onder
steuning, waartegenover geen enkele tegen
prestatie, in welken vorm ook, staat" 

dat requestrant tegen deze beschikking van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 23 
October 1942 beroep in cassatie instelt, stel
lend als middel van cassatie: 

S. en/of v. t. van de artt. 1, 2, 28, 29, 38, 
63, 64, 69 en 76 (Armenwet), 9 en 12 Wet 
23 April 1936 betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen, 1637, 1637a, 1637b, 1637c, 
16372 B. W. en art. 48 Rv" 

De ·overwegingen van de Rechtbank zijn 
onjuist. 

1. Vereenzelvigt de Rechtbank in haar 
eerst hierboven gerelateerde overweging ten 
onrechte Maatschanpelijk Hulpbetoon met 
den burgemeester van 's-Gravenhage. Deze 
identificatie brengt de Rechtbank tot stand 
door beiden te noemen "de gemeenschap". 

Niet "de gemeenschap" ondersteunt arm
lastigen/werkloozen, maar Maatschappelijk 
Hulpbetoon, als in art. 1 en art. 2, al. 1, let
ter a der Armenwet bedoelde burgerlijke in
stelling van weldadigheid. Art. 2 der Armen
wet geeft een onderscheiding van de instel
lingen van weldadigheid in 4 categorieën, hier -
onder komt niet voor "de gemeenschap". Art. 
63 laatste lid der Armenwet toont duidelijk 
aan, dat instelingen van weldadigheid niet 
worden vereenzelvigd met de gemeenten of 
het Rijk. 

De Luchtbeschermingswet kent niet een 
orgaan "de gemeenschap" dat als diensten 
vorderend of tot het nemen van andere maat
regelen voor luchtbescherming kan optreden. 
Volgens art. 12 dier wet vordert de burge
meester genoemde diensten. 

Waar er dus niet één orgaan was, dat 
èn armlastigen/werkloozen ondersteunde èn 
diensten voor de luchtbescherming van hen 
vorderde, maar afzonderlijk Maatschappelijk 
Hulpbetoon ondersteunt en de burgemeester 
vordert, ontbreekt het verband, dat de Recht-

bank legt tusschen de uitkeering en de dien
sten en spreekt de Rechtbank ten onrechte 
uit, dat door dat verband de uitkeering in 
economischen zin een element vergoeding 
van diensten verkrijgt. 

2. De Luchtbeschermingswet kent geen 
vergoeding van diensten; Art. 9 dier wet 
spreekt slechts van schadeloosstelling, d.w.z. 
vergoeding van gederfde inkomsten, van te 
maken onkosten, kortom uitsluitend van 
schade-elementen. 

Indien voor de gevorderde diensten een 
vergoeding in economischen zin, zooals de 
rechtbank het noemt, zoude toekomen, dan 
zou deze in ieder geval toekomen vanwege 
het Rijk en niet van de instelling van wel
dadigheid, Maatschappelijk Hulpbetoon. 

De Rechtbank heeft zich onthouden de den 
voor luchtbeschermingsdiensten gevorderden 
armlastigen/werkloozen gegeven ondersteu
ning te noemen: loon voor arbeid, evenmin 
noemde zij de diensten: arbeid. 

Indien de Rechtbank met "uitkeering die 
in economischen zin een element vergoeding 
van diensten verkrijgt" bedoelde: ,,loon", is 
zulks onjuist. Loon en arbeid zijn contrac
tueele prestaties. De diensten gevorderd vol
gens art. 12 der Luchtbeschermingswet en de 
schadeloosstelling bedoeld in art. 9 dier wet 
zijn geenszins contractueele prestaties, maar 
verplichting en recht door de wet aan bur
gers opgelegd en gegeven. 

In art. 63 der Armenwet wordt met loon 
voor arbeid bedoeld de contractueele pres
statie. 

Daar alle kosten van armenverzorging, uit
gezonderd loon voor arbeid verhaald kunnen 
worden, had de Rechtbank de aan den werk
loozen, sinds 17 Januari 1941 armlastigen 
H. de G. over het tijdvak van 29 Juni tot 
en met 22 November 1941 betaalde onder
steuningen voor verhaal vatbaar moeten ver
klaren, nu de rechtbank niet besliste dat de 
door Maatschappelijk Hulpbetoon uitbetaal
de ondersteuningen waren loon voor arbeid. 

3. De Rechtbank heeft ten onrechte een 
onderscheiding gemaakt ten aanzien van de 
ondersteuningen in onzuivere en zuivere on
dersteuning d.w.z. die ondersteuning, waar
tegenover geen enkele tegenprestatie in wel
ken vorm ook staat; Art. 63 der Armenwet 
kent niet zuivere ondersteuningen, die alleen 
verhaalbaar zijn. Het geeft verhaal voor alle 
kosten van armenverzorging, slechts niet voor 
loon voor arbeid. 

De interpretatie, die de Rechtbank geeft 
van art. 63 is verkeerd. Volgens de Rechtbank 
is verhaal uitgesloten zoodra er slechts tegen
over de ondersteuning een enkele tegenpres
tatie in welken vorm ook staat. 

Art. 63 geeft echter voor de beperking van 
het verhaal een maatstaf aan, een grens. Die 
maatstaf is loon, voor arbeid. Wanneer de 
ondersteuning grooter is dan het verdiende 
loon, blijft verhaal van het meerdere moge
lijk. 

Door deze verkeerde interpretatie van art. 
63 der Armenwet heeft de Rechtbank het 
verhaal op een andere verkeerde wijze afge
wezen dan de Kantonrechter in diens beslis-

K. 2663 
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-sing van 25 Augustus 1942, die de uitbetaal
de schadeloosstelling als loon nam, deze niet 
voldoende loon vond, en dus maar het loon 
verhoogde tot f 20.60 per week, met de ge
geven f 15.80 er boven op. 

De Kantonrechter heeft in deze beschik
king eveneens de in het cassatiemiddel ge
noemde artikelen geschonden en/of verkeerd 
toegepast. 

T en slotte zij nog opgemerkt, dat als er 
sprake mocht zijn, dat de gevorderde per
sonen in verhouding van arbeidscontract 
stonden, de bepalingen van den 7en titel A 
van het 3e boek van het B. W. door artikel 
1637z, tweede lid B. W. zijn uitgesloten, daar 
de verplichtingen voortspruitende uit d.r-
1uchtbeschermingswet zijn van publiekrech
telijken aard. 

Weshalve verzoeker zich wendt t e t Uwen 
Raad met eerbiedig verzoek de aangevallen 

beschikking van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage van 23 October 1942 te vernietigen, 
met zoodanige verdere uitspraak als Uwe 
Hooge Raad zal meenen te b ehooren, als
mede de kostelooze behandeling van dit re
quest cum sequelis te gelasten op grond van 
art. 73a der Armenwet. 

VERWEERSCHRIFT. 
Geeft eerbiedig te kennen: 
S. D . v. W., echtg. van H. de G., wonende 

te 's-Gravenhage, in haar hoedanigheid van 
,curatrice over haar voormelden echtgenoot, 
adv. Mr. J. R. H. van Schaik Jr.; 

dat requestrante heeft kennis genomen van 
het door het Bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage d.d. 22 December 1942 tot 
Uw Raad gerichte verzoekschrift, houdende 
voorziening in cassatie tegen de beschikking 
van de Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 23 
October 1942; 

dat requestrante zich veroorlooft tegen dit 
verzoekschrift het navolgende te doen voor
-dragen: 

Ad onderdeel I: T en onrechte wordt door 
eischer in cassatie uit de door haar gerela
teerde overweging van de Rechtbank afge
leid, dat deze, door zoowel ten aanzien van 
maatschappelijk Hulpbetoon als ten aanzien 
van den Burgemeester van 's-Gravenhage te 
spreken van "de gemeenschap", zich aan een 
misplaatste identificatie zou schuldig maken. 

Nu de Gemeentelijke Dienst voor Maat
.schappelijk Hulpbetoon door het ondersteu
nen van armlastige werkloozen een gemeen
.schapstaak vervult, moet hij geacht worden 
.dit te doen als orgaan der gemeenschap, even
als de burgemeester, die ingevolge art. 12 
van de Luchtbeschermingswet diensten ten 
behoeve van de gemeenschap vordert, door 
aldus te handelen als een gemeenschapsor
gaan moet worden aangemerkt . . 

Waar de Rechtbank derhalve een relatie 
aanduidde tusschen de ondersteuning die 
vanwege de gemeenschap aan bepaalde leden 
daarvan wordt gegeven, en de diensten, waar
toe diezelfde leden vanwege de gemeenschap 
worden verplicht, houdt dit geenszins een 
:identificatie in van de organen. waardoor de 
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ondersteuning en de vordering rechtstreeks 
geschiedt. 

Het komt requestrante dan ook voor dat 
eischer in cassatie te veel de letter en te 
weinig den zin der bestreden overweging in 
het oog heeft gehouden, door zijn bestrijding 
te motiveeren met de omstandigheid dat "de 
gemeenschap" evenmin te vinden is in de 
Armenwet onder de daar genoemde instel
lingen van weldadigheid, als in de Lucht
beschermingswet onder de tot vorderen be
voegde instanties. Zelfs met verwijzing naar 
art. 6,3 Armenwet zal eischer in cassatie er 

niet in kunnen slagen, de ondersteuningen 
van den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon in tegenstelling tot 
vorderingen krachtens de Luchtbescher
mingswet, tot een private aangelegenheid te 
maken. 

Ad onderdeel II: De luchtbeschermings
wet schept in art. 9 een algemeene aanspraak 
op schadevergoeding voor een ieder, wiens 
eigendommen volgens de artt. 7 en 8 of wiens 
werkzaamheden ingevolge art. 12 worden ge
vorderd. 

Voor de armlastige werkloozen, wier dien
sten gedurende langeren tijd werden gevor
derd - zooals i. c. van H . de G. - bracht 
dit niet alleen een recht med!': op vergoeding 
van bijzondere onkosten (slijtage van schoe
nen, rijwielbanden enz.) doch een recht op 
volledige vergoeding van de schade, o. m. 
geleden doordat voor den duur der vordering 
het verrichten van andere loonende werk
zaamheden uitgesloten was; 

Nu derhalve de wekelijksche bijzondere 
uitkeering van f 4.80 bij lange na de schade 
niet kon dekken op vergoeding waarvan H. 
de G. aanspraak kon maken, dieride het 
steunbedrag van f 15.80 in wezen beschouwd 
te worden als een verdere schadeloosstelling 
of vergoeding voor de verrichte diensten. 

Aan het feit, dat art. 9 van de Luchtbe
schermingswet niet van vergoeding van dien
sten spreekt mag in dit verband geen groote 
waarde worden gehecht. Dit artikel gaf toch 
in zijn oorspronkelijke redactie slechts een 
recht op schadeloosstelling bij vorderingen 
van eigendommen. Toen bij de wijziging van 
het eerste lid de schadeloosstelling voor het 
verrichten van werkzaamheden werd opge
nomen, is de vroegere terminologie gebleven 
terwijl ook in de andere bepalingen van het 
artikel (zie b.v. lid 3) met de in het eerste 
lid aangebrachte wijziging te weinig rekening 
is gehouden. 

Doch ook indien Uw Raad de wekelijksche 
steunuitkeeringen van f I5.80 in wezen niet 
als een schadevergoeding krachtens de Lucht
beschermingswet meent te moeten aanmer
ken, valt• nog niet het feitelijk verband dat 
tusschen de verrichte werkzaamheden en de 
uitgekeerde steunbedragen bestond. 

Zoo heeft ook de Raad der Gemeente 
's-Gravenhage bij het vaststellen van de bij
zondere schadeloosstelling ad f 4.80 voor de 
gevorderde werkloozen, hun diensten in ver
band gebracht met den uit te keeren steun. 
Immers in het betreffende R aadsbesluit van 
2 September 1940 werd deze schadeloosstel-

5 



1943 5 MAART 66 

ling gekwalificeerd als een bijslag op den 
steun, terwijl in de praktijk deze bijslag met 
den steun door Maatschappelijk Hulpbetoon 
als één geheel werd uitgekeerd. 

Uit welke kas tenslotte het bedrag van 
f 15.80 is. getrokken, uit 's Rijks kas of uit 
die der gemeente, is een interne verrekenings
aangelegenheid, waar requestrant buiten 
staat. 

Terecht is dus door de Rechtbank over
wogen, dat de wekelijksche steunuitkeerin
gen ad f 15.80 als een contraprestatie moeten 
worden beschouwd tegenover de verrichte 
diensten. Requstrant veroorlooft zich overi
gens op te merken, dat deze beslissing - als 
van feitelijken aard - in cassatie niet kan 
worden aangevochten. 

Eischer in cassatie stelt vervolgens dat de 
Rechtbank de gegeven ondersteuning niet 
heeft gekwalificeerd als "loon" en evenmin 
de gevorderde diensten als "arbeid". 

Het zij requestrante vergund op te merken, 
dat de Rechtbank, al gebruikte zij bovenbe
doelde kwalificaties niet, -toch kennelijk de 
diensten als arbeid, en de ondersteuning als 
loon daarvoor heeft beschouwd. hetgeen -
anders dan eischer in cassatie betoogt - niet 
in strijd is met de wet. 

Vooreerst spreekt art. 63 Armenwet van 
loon en arbeid als algemeene begrippen. De 
stelling van eischer dat slechts contractueele 
prestaties zouden zijn bedoeld, zoodat alleen 
in geval van arbeidsovereenkomst in den zin 
van art. 1637a B. W. verhaal zou zijn uitge
sloten, mist elken grond. De redactie van art. 
63 ziet niet op eenige bijzondere overeen
komst uit het Burgerlijk Wetboek. 

Onder het woord "arbeid" valt dus elke 
werkzaamheid van ondersteunden (regel
matige arbeid, losse diensten, het verrichten 
van een bepaald werk) terwijl van "loon" 
kan worden gesproken zoodra - gelijk i. c. 
de Rechtbank op goede gronden feitelijk 
heeft beslist - de ondersteuning het karak
ter krijgt van een contraprestatie voor de 
verrichte werkzaamheden. 

Behalve met de ruime redactie der wet, 
is eischers opvatting van art. 63 echter ook 
in strijd met de geschiedenis der tot stand
koming van dit artikel. 

In het oorspronkelijke regeeringsontwerp 
sprak art. 61 over de mogelijkheid van ver
haal van "alle ondersteuning van armen, 
waaronder loon voor in werkinrichting of el
ders verrichte arbeid niet wordt verstaan". 
(bijl. Hand. 2e Kame r 1909/10 no. 242). De 
vermelding van arbeid in een werkinrichting 
sluit hier duidelijk uit de opv<1tting dat 
slechts arbeid volgens arbeidsovereenkomst 
werd bedoeld. Dat deze vermeldin1; verviel 
in art. 63 van het gewijzigde ontwerp van 29 
Febr. 1912, waarin het geheele hoofdstuk 
,,Van het verhaal" systematisch werd her
zien, schijnt alleen een gevolg van het feit, 
dat de Regeering toch niet van zins bleek 
zoodanige inrichtingen in het leven te roepen 
(Hand. 2e Kamer 19n/12 no. 55, 1). 

Een derde argument, tegen de stelling vai. 
eischer in cassatie, dat "loon" en "arbeid" in 
art. 63 Armenwet slechts op arbeidscontract 

zouden doelen, is de onhoudbare consequen
tie, dat bij een andere contractueele figuur 
(verrichten van diensten, aanneming van 
werk) · verhaal door Maatschappelijk Hulp
betoon van de uitgekeerde vergoeding steeds 
mogelijk zou zijn, ongeacht de daarvoor ver
richte werkzaamheden. 

Welnu, een zoodanige wetsinterpretatie, 
die in casu zou meebrengen, dat een arm
lastige werklooze die gemiddeld 48 uur per 
week heeft dienst gedaan, achteraf nadat de 
hem gedurende dien tijd uitgekeerde steun 
is teruggevorderd, voor zijn diensten schade
loos gesteld blijkt te zijn met 10 cent per uur 
arbeid, veroordeelt zichzelf. 

Ad onderdeel III. Uithethiervoorbetoogde 
volgt, dat requestrante zich meent te moeten 
aansluite n bij de overweging van de Recht
bank, dat de wet alleen verhaal kent van die 
kosten van ondersteuning, waartegenover 
geen enkele tegenprestatie staat. 

Verhaal moet immer geacht worden te zijn 
uitgesloten indien de ondersteunde zekere 
werkzaamheden heeft verricht, en indien 
deze werkzaamheden hem zijn opgedragen 
in verband met het feit, dat hij als werk
looze werd ondersteund. 

Een andere opvatting als die van eischer 
is noch formeel, noch uit historisch oogpunt, 
noeh op billijkheidsgronden te handhaven. 

Requestrante wendt zich derhalve tot Uw 
Raad met het eerbiedig verzoek, het door 
het Bestuur van Maatschappelijk Hulpbe
toon te 's-Gravenhage ingestelde beroep in 
cassatie te verwerpen, kosten rechtens. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat art. 63 der Armenwet bepaalt, dat 

alle kosten van armenverzorging, uitgezon
derd loon voor arbeid, door het lichaam, te 
welks laste de kosten komen, kunnen worden 
verhaald op den ondersteunde; 

dat in den zin van dit artikel het begrip 
loon voor arbeid niet alleen omvat het geval, 
dat loon betaald en arbeid verricht wordt 
ingevolge een tusschen het ondersteunend 
lichaam en den ondersteunde bestaand ar
beidscontract, doch mede al die gevallen, 
waarin tegenover de door het lichaam ge
maakte kosten een praestatie in arbeid van 
den ondersteunde staat van dusdanigen aard, 
dat daardoor de genoten ondersteuning - ge
heel of ten deele - als vergolden kan worden 
beschouwd en verhaal derhalve niet gerecht
vaardigd zou zijn; 

dat t en deze vaststaat eenerzijds: dat aan 
de G. gedurende het tijdvak 29 Juni-22 
November 1941 uitkeeringen van f 15.80 en 
f 4.80 per week zijn gedaan door den Ge
meentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, zijnde een gemeenteinstelling, 
door de gemeente 's-Gravenhage geregeld en 
door haar of van harentwege bestuurd, als 
bedoeld in art. 2 der Armenwet, anderzijds: 
dat hij gedurende dat tijdvak 48 uur per 
week dienst heeft gedaan bij den Luchtbe
schermingsdienst aldaar, daartoe, ingevolge 
art. 12 van de "Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen" van 1936, gevorderd 
door den Burgemeester in het belang van de 
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bescherming van de bevolking dier ge
meente; 

dat voorts de Rechtbank heeft vastgesteld, 
dat deze diensten juist van werkloozen als 
de G. werden gevorderd, omdat zij werkloos 
zijn; 

dat derhalve de gemeente 2I weken ach
tereen de volledige werkkracht van de G. 
opvorderde ten behoeve van een gemeente
belang, hetwelk zijn rechtvaardiging alleen 
vond in het feit, dat hij werkloos was en als 
zoodanig vanwege de gemeente werd onder
steund; 

dat onder die omstandigheden de arbeids
prestatie en de geldelijke uitkeeringen met 
elkander in zoodanig verband staan, dat de 
ondersteuning door den arbeid als geheel 
vergolden kan worden beschouwd, zoodat in 
den zin van art. l':3 hier de figuur, dat loon 
voor arbeid- werd gegeven aanwezig was en 
verhaal op de G. door de wet niet toegelaten 
is · 

'dat verzoeker ter rechtvaardiging van zijn 
standpunt er op heeft gewezen, dat ingevolge 
art. g der voormeide wet van I936 vergoeding 
van schade, geleden onder meer door een vor
dering van diensten krachtens art. I2, ten 
laste van het Rijk aan de rechthebbenden 
wordt verleend; 

dat hierbij echter wordt voorbijgezien, dat 
deze verwijzing naar het Rijk de G. geen 
baat kan brengen, omdat in het algemeen 
een werklooze geen schade in den vorm van 
gederfd loon lijdt, wanneer hij gevorderd 
wordt zijn arbeidskracht om niet ter beschik
king te stellen; 

dat derhalve de Rechtbank een juiste be
slissing heeft gegeven en het cassatiemiddel 
ongegrond is; 

0. wat betreft het verzoek om de koste
looze behandeling van dit request te bevelen: 

dat dit verzoek overbodig is, voorzoover 
betreft de kosten, waarvoor het verhalend 
lichaam ingevolge art. 73a Armenwet geacht 
wordt vergunning te hebben gekregen om 
kosteloos te procedeeren; 

dat, voorzoover betreft andere dan de daar 
omschreven kosten, ingevolge art. 857, lid 3, 
R v., rechtspersonen de noodige bescheiden 
moeten overleggen tot staving van haar on
vermogen, hetgeen verzoeker niet heeft ge
daan; 

Verwerpt het beroep; 
Wijst af het verzoek tot kostelooze behan

deling. 

Conclusie van den Adv. -G en. Holsteijn. 

0. dat de beschikking van de Rechtbank 
berust op de overwegingen: 

dat, wanneer de gemeenschap werkloozen 
ondersteunt en vervolgens, omdat zij werk
loos zijn, diensten van hen eischt, de uitkee
ring in economischen zin een element ver
goeding van diensten verkrijgt; 

dat dit niet anders wordt, wanneer de dien
sten wettelijk zonder vergoeding kunnen 
worden gevorderd, of, ter bestrijding van de 
meerdere onkosten, eene kleine bijslag wordt 
gegeven; 

dat de wet slechts verhaal kent van de kos
ten van zuivere ondersteuning, d.w.z. onder
steuning waartegenover geen enkele tegen
prestatie, in welken vorm ook, staat; 

0. dat de Rechtbank in deze overwegingen 
terecht heeft aangenomen, dat tusschen de 
door verzoeker (,,Maatschappelijk Hulpbe
toon" ) aan de G . gedane wekelijksche uit
keeringen ad f I5.80 en de ingevolge art. I2 
der "Wet betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen" door den Burgemeester ge
vorderde en door de G. verrichte diensten 
verband bestaat, daar die uitkeeringen door 
Maatschappelijk Hulpbetoon als gemeen
schapsorgaan gedaan en die diensten door 
den Burgemeester als gemeenschapsorgaan 
gevorderd ~ijn, omdat de G., als werklooze, 
ondersteuning behoefde; 

0. dat op grond van dit verband de Recht
bank heeft kunnen en mogen aannemen dat 
de uitkeeringen in economischen zin een 
element vergoeding van diensten verkregen; 

0. dat hiermede de Rechtbank, blijkens 
hare eerste twee voormelde overwegingen 
kennelijk heeft willen zeggen dat de uitkee~ 
ringen moeten worden aangemerkt als loon 
voor arbeid in den zin van art. 63 der "Ar
mentwet", waartegen noch de "Armenwet" 
die in dit artikel, loon voor arbeid uitzonde~ 
rende van kosten van armenzorg (,,onder
steuning"), geheel in het algemeen van loon 
voor arbeid spreekt, noch de "Wet betref
fende bescherming tegen luchtaanvallen", al 
stelt deze wet het verrichten van gevorderde 
diensten verplicht en al spreekt deze wet wel 
van verleenen van schadeloosstelling en niet 
van verleenen van loon, zich verzet; 

0 .. dat de derde voormelde overweging, 
waarm de Rechtb. spreekt van de kosten 
van zuivere ondersteuning, d.w.z. '~ndersteu
ning, waartegenover geen enkele tegen
prestatie, in welken vorm ook, staat", wel
licht te ruim is geformuleerd, doch zulks in 
casu niet ter zake doet, waar, als voormeld 
de uitkeeringen zijn beschouwd als loon voo; 
arbeid; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel 
van cassatie faalt; 

0. nog, dat het aan het slot van het ver
zoekschrift aangehaalde art. 73a der Armen
wet" van rechtswege toepassing vin'dt; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

5 Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. I40I; Merkenwet 
art. 3.) 

De stelling, dat het enkel gebruik van 
eene verpakking, die den gebruiker kan 
doen profiteeren van het bedrijfsdebiet 
van een concurrent, als makende inbreuk 
op de in het maatschappelijk verkeer te
genover dien concurrent in acht te ne
men zorgvuldigheid, onrechtmatig is, 
kan niet worden aanvaard; immers zulk 
een gebruik zonder meer, waarbij niet 
blijkt van het doen ontstaan van verwar
ringsgevaar - de Rechtb. had dit ge
vaar wel aanwezig geacht, het Hof echter 
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niet ( Red.) - of van eenige andere bij
zondere omstandigheid, die deze handel
wijze tot eene ongeoorloofde zoude kun
nen stempelen, beweegt zich niet buiten 
den toelaatbaren concurrentiestrijd en 
levert dan ook geene onbehoorlijke me
dedinging op. 

Nu bovenvermelde stelling in de vo
rige instantie niet is aangevoerd - al
daar berustte de vordering mede op ver
warringsgevaar - kan het tot het Hof 
gerichte verwijt van gemis aan motivee
ring geen doel treffen. 

De N. V . Beiersdorf N. V., gevestigd te 
Amsterdam, eischeres tot cassatie van een 
op 9 April 1942 door het Gerechtshof te Am
sterdam (1942, No. 649) tusschen partijen ge
wezen arrest, adv. Mr. Ir. C . J . d e Haan, 
gepleit door Mr. de Haan, 

tegen: 
de N. V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijn
hardt, gevestigd te Zeist, verweerster in cas
satie, adv. Mr. P . J. de Kanter, gepleit door 
Mr. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: dat 

eischeres - verder te noemen Beiersdorf -
bij inleidende dagvaarding heeft gevorderd 
dat aan verweerster - verder te noemen 
Mijnhardt - zoude worden verboden huid
crême in den handel te brengen in doosjes, 
welke door hun formaat, uitvoering, kleuren 
en opschriften bij het minder nauwlettend 
toeziend publiek verwarring kunnen stichten 
met de doosjes, waarin Beiersdorf haar huid
crême in den handel pleegt te brengen en 
daarbij heeft gesteld: 

dat zij in Nederland door eerste gebruik 
het uitsluitend recht heeft tot gebruik in 
Nederland van het woordmerk "Nivea" ter 
onderscheiding van haar fabrieks- en han
delswaren, in het bijzonder cosmetische mid
delen, welk merk ook o. a. voor opgemelde 
waren is ingeschreven in de daarvoor be
stemde openbare registers; 

dat Mijnhardt ter onderscheiding van door 
haar in den handel gebrachte, niet van Bei
ersdorf afkomstige gelijksoortige waren, 
huidcrême en gelei, speciaal voor verzorging 
van de huid der handen, gebruik maakt en 
ondanks sommatie tot staking, gebruik blijft 
maken van het met "Nivea" in hoofdzaak 
overeenstemmende woordmerk "Hamea" (in 
beeldvorm ook HA-MEA) ; 

dat daardoor bij het minder nauwlettend 
toeziend publiek verwarringsgevaar ontstaat 
omtrent de herkomst dier waren; 

dat die handelingen inbreuk maken op het 
merkenrecht van Beiersdorf; 

dat Beiersdorf sedert vele jaren haar Ni
vea-huidcrême in den handel brengt in ronde 
doosjes van tweeërlei formaat, uitgevoerd in 
blauwe en witte kleur, op welker bovenzijde 
o. a . het merk "Nivea" met opschrift voor
komt en op welker achterzijde het doel van 
Nivea-huidcrême wordt vermeld; 

dat Mijnhardt nadien haar Hamea-huid
crême eveneens in den handel is gaan bren-

gen in ronde doosjes van tweeërlei formaat, 
geheel gelijk aan dat van Beiersdorf's doos
jes, eveneens uitgevoerd in blauw en wit, op 
welker bovenzijde het merk Hamea voor
komt eveneens met opschrift en op welker 
achterzijde eveneens het doel van Hamea
crême wordt vermeld; 

dat zoowel de opschriften op de voorzijde 
als de vermeldingen op de achterzijde bij 
Mijnhardt's doosjes met gedeeltelijk dezelfde 
woorden en zinswendingen, geheel hetzelfde 
uitdrukken als bij Beiersdorf's doosjes; 

dat uit deze feiten in onderling verband 
slechts kan volgen dat Mijnhardt bij het 
minder nauwlettende publiek verwarrings
gevaar doet ontstaan met de doosjes huid
crême van Beiersdorf; 

dat Mijnhardt dusdoende niet in acht 
neemt de haar jegens Beiersdorf in het han
delsverkeer betamende zorgvuldigheid; 

dat de Rechtbank te Utrecht bij vonnis 
van 10 April 1941 aan Beiersdorf hare vor
dering heeft toegewezen, doch het Hof op 
het beroep van Mijnhardt dit vonnis heeft 
vernietigd en aan Beiersdorf hare vordering 
heeft ontzegd, daarbij overwegende, voor 
zoover hier van belang: 

dat van een zelfstandig verwarringsgevaar 
door het gebruik van de in het geding zijnde 
verpakkingen der beide artikelen, geen 
sprake is, nu, al vertoonen die verpakkingen 
als geheel wel punten van overeenkomst, de 
op die verpakkingen voorkomende, niet in 
hoofdzaak overeenstemmende woordmerken 
Nivea en Hamea, het algemeen beeld dier 
verpakkingen zoozeer beheerschen, dat ook 
de weinig nauwlettend toeziende kooper 
door die verpakkingen niet in verwarring zal 
worden gebracht in den boven, ten aanzien 
van de merken zelf, aangegeven zin; 

dat, al kan aan Beiersdorf worden toege
geven, dat men zich bij beschouwing van de 
verpakkingen, moeilijk kan onttrekken aan 
den indruk, dat Mijnhardt zich heeft beijverd 
om een zóódanige verpakking te ontwerpen, 
dat hij van het bedrijfsdebiet van Beiersdorf 
kon profiteeren zonder zich in gevaar te be
geven, doch dit op de beantwoording der 
vraag, of er verwarringsgevaar bestaat, niet 
zoodanigen invloed kan hebben, dat die 
vraag zoo zij bij een toevallige overeenstem
ming der verpakkingen, negatief zou moeten 
worden beantwoord, bij een1 met voormelde 
bedoeling, gewilde overeenstemming, in po
sitieven zin zou zijn te beantwoorden; 

0. dat als middel van cassatie is gesteld: 
S., althans v . t. van de artt. 168 Grondwet, 

20 R. 0., 48 en 59 Rv. en 1401 en 1402 B. W., 
doordat het Hof 

onderzoekende dat deel van Beiersdorf's 
vordering, waarin geklaagd wordt over het 
niet in acht nemen door Mijnhardt van de 
door haar jegens Beiersdorf in het handels
verkeer betamende zorgvuldigheid door het 
in den handel brengen van huidcrême in een 
verpakking als bij inleidende dagvaarding 
nader omschreven, 

na te hebben overwogen, dat tusschen de 
verpakkingen van Mijnhardt en Beiersdorf 
geen verwarringsgevaar bestaat, heeft over-
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wogen en beslist, zooals hierboven werd 1 
weergegeven; 

ten onrechte: 
vermits het Hof, na te hebben vastgesteld, 

dat Mijnhardt zich heeft beijverd om een 
zóódanige verpakking te ontwerpen, dat zij 
van het bedrijfsdebiet van Beiersdorf kon 
profiteeren, de vraag of er verwarringsgevaar 
bestaat tusschen de verpakkingen van Bei
ersdorf en Mijnhardt had kunnen daarlaten, 
omdat toch een zoodanig handelen op zich
zelf reeds - afgezien van het al dan niet 
bestaan van verwarringsgevaar - in strijd 
is met de in het handelsverkeer jegens Bei
ersdorf betamende zorgvuldigheid, en hij, die 
een verpakking bezigt, waardoor hij van het 
bedrijfsdebiet van een concurrent kan pro
fiteeren, zich dan ook steeds in gevaar be
geeft door den rechter op het onbetamende 
zijner handelwijze gewezen te worden, 

latende althans het Hof na te motiveeren 
waarom Mijnhardt op zoodanige wijze mocht 
handelen zonder zich in gevaar te begeven; 

0. dat het middel berust op de stelling, 
dat het enkel gebruik van eene verpakking, 
die den gebruiker kan doen profiteeren v an 
het bedrijfsdebiet van een concurrent', on
rechtmatig is, als makende inbreuk op de in 
het maatschappelijk verkeer tegenover dien 
concurrent in acht te nemen zorgvuldigheid; 

0. dat deze stelling niet kan worden aan
vaard, immers zulk een gebruik zonder meer 
waarbij niet blijkt van het doen ontstaan 
van verwarringsgevaar of van eenige andere 
bijzondere omstandigheid , welke deze han
delwijze tot een ongeoorloofde zou kunnen 
stempelen, zich niet buiten den toelaatbaren 
concurrentiestrijd beweegt en dan ook geen 
onbehoorlijke mededinging oplevert; 

0. dat nu de hierboven verworpen stelling 
in de vorige instantie niet werd aangevoerd, 
het tot het Hof, aan het slot van het middel, 
gerichte verwijt van gemis aan motiveering 
geen doel treft; 

0. dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het middel komt mij ongegrond voor. 

Eischeresse's vordering is, zoowel blijkens de 
omschreven feiten en omstandigheden, waar
op zij berust, als blijkens het daarop gegron
de petitum, om aan verweerster te verbieden 
huidcrême in den handel te brengen, in doos
jes, welke door hun formaat enz. bij het min
der nauwlettend toeziend publiek verwarring 
kunnen stichten met de doosjes, waarin 
eischeresse hare huidcrême in den handel 
pleegt te brengen, uitdrukkelijk gegrond op 
bedoeld verwarringsgevaar. Het Hof had 
mitsdien op den grondslag van deze vorde
ring te onderzoeken, of uit de gestelde feiten 
zoodanig gevaar voortvloeide, en mocht zich 
dus niet bepalen tot een onderzoek naar de 
onrechtmatigheid van het in den handel 
brengen van huidcrême in eene verpakking, 
als bij dagvaarding omschreven, zonder meer. 
Het bestreden arrest doet dit laatste dan ook 

niet, zoodat het middel, het voorwerp van 
's Hofs on derzoek omschrijvende, als daarbij 
gesteld, inzooverre feitelijken grondslag mist. 
Eischeresse bedoelt, ook blijkens de monde
linge toelichting van het middel, dat het Hof, 
met ambtshalve aanvulling der gronden, hare 
vordering had behooren op te vatten als uit
sluitend gegrond op den staat van de door 
verweerster gebezigde verpakking. Zij ziet 
hiermede echter m .i. voorbij, dat de rechter 
wel rechtsgronden moet aanvullen, welke par -
tijen niet hebben aangevoerd, doch niet be
voegd is tot grondslag zijner beslissing te 
nemen eene andere vordering, dan die is ge
steld en andere feiten, dan die zijn gesteld 
(vg. H.R. 15 Juni 1928 W. u859, N . J . 1928, 
1318; H. R . 23 Jan. 1931 W. 12262, N . J. 
1931, 673; H. R . 12 Feb. 1931 W. 12270, 
N. J. 1931, 785; H . R . 8 Feb. 1935, W . 12947, 
N. J . 1935, 425). Eischeresse verlangt der
halve, naar het mij voorkomt, ten onrechte, 
dat het Hof zoude hebben onderzocht en be
slist de in het middel aangevoerde stellingen, 
welke evenwel niet aan de vordering ten 
grondslag zijn gelegd en welke ook de toewij-
2Îng van het petitum niet zouden wettigen. 

Overigens schijnen die stellingen mij bo
vendien, in hare algemeenheid, onhoudbaar, 
daar het profiteeren van eens anders be
drijfsdebiet geenszins zonder meer ongeoor
loofd of onrechtmatig is, doch dit eerst 
wordt, indien het op onbetamelijke wijze ge
schiedt (vg. H . R. 7 Maart 1941 No. 919, 
Tjoklat arrest), terwijl het Hof juist heeft 
vastgesteld, dat zulks in dezen niet het geval 
is, door te beslissen, dat verweerster den in
druk maakt zich te hebben beijverd om een 
zoodanige verpakking te ontwerpen, dat zij 
van het bedrijfsdebiet van eischeresse kon 
profiteeren zonder zich in gevaar te begeven, 
waarmede kennelijk is bedoeld, zonder ge
vaar voor verwarring te stichten, m. a.w. om 
niet verder te gaan, dan geoorloofd, althans 
niet of nog niet onbetamelijk, is te achten. 
Deze beslissing wordt door eischeresse in 
cassatie niet aangetast en met haar ontvalt 
dan ook aan de overigens niet aan de orde 
zijnde vordering, welke eischeresse ten on
rechte door het Hof zoude willen zien beoor
deeld, iedere grondslag, aangezien hij, die in 
het baat trekken uit het debiet van den con
current niet verder gaat, dan tot hetgeen ge
oorloofd, althans niet onoirbaar is, juist geene 
onrechtmatige daad pleegt. De aan het slot 
van het middel vervatte motiveeringsklacht 
faalt, naar mijne meening, omdat het Hof, 
beslissende, dat en waarom verweerster door 
hare handelwijze geene verwarring heeft ge
sticht, niet nader had te onderzoeken of te 
motiveeren, waarom de, op het stichten van 
verwarring gegronde, vordering niet voor toe
wijzing vatbaar was. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eischeres
se in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 
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6 Maart z943. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en Binnenlandsche 
Zaken. (Drankwet S. 1931 no. 476 art. 
18 j 0

• art. 12 re lid sub 13°.) 
Het besluit, waarbij met toepassing 

van art. 18 een volledige vergunning is 
verleend, is in strijd met de wet, daar de 
vergunning had moeten zijn geweigerd 
op grond van art. 12 re lid sub 13°. 

De Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken; 

0. dat de burgemeester der gemeente Prin
cenhage met toepassing van artikel 18 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) bij be
sluit van 28 November 1941 aan J . A. Ver
hoeven, aldaar, een volledige vergunning 
heeft verleend voor d e gelagkamer van het 
perceel Heuvelstraat n°. 60, te Princenhage; 

0. dat J. A. Verhoeven, voornoemd, op 
19 September 1941 en op 6 October 1941 
door vrijwillige betaling van een geldsom, als 
bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht, een strafvervolging heeft voor
komen wegens overtreding van het bepaalde 
in artikel 59, eerste lid, sub 1°. en 7°. , der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), onder
scheidenlijk op 10 Augustus 1941 en op 
14 September 1941; 

0 . dat de burgemeester ingevolge artikel 
12, eerste lid, sub 13°, van genoemde wet de 
vergunning had moeten weigeren en derhalve 
z ijn voornoemd besluit van 28 November 
1941 geacht moet worden te zijn in strijd met 
de wet; 

Gelet op artikel 185 van de Gemeentewet 
en op artikel I van de Verordening N°. 
193/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
b ezette Nederlandsche gebied; 

Besluiten: 
het besluit van den burgemeester der ge

m eente Princenhage van 28 November 1941, 
waarbij aan J. A. Verhoeven, aldaar, een 
volledige vergunning werd verleend, te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Dit besluit zal in de Nederlandsche Staat s-
couran t worden geplaatst. (A. B.) 

8 Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Deviezenbesluit 1941 artt. 20, 65; 
Deviezenbesluit II art. 2.) 

De Econ. Rechter heeft de in de be
wezenverklaring omschreven handeling 
van den hoofddader kennelijk beschouwd 
als een opzettelijk handelen in strijd met 
het voorschrift van art. 2 lid 2 Deviezen
besluit II, maar 2ulks ten onrechte, aan
gezien dit voorschrift uitsluitend zich 
richt tet grensbewoners en de bewezen
verklaring niet inhoudt dat hij een grens
bewoner is. Bedoelde handeling is in 
strijd met art. 1, 1ste lid B e-sluit Secr.
Gen. v. h. D ep. v. Financiën betr. den 
invoer van binnenlandsche en buiten
landsche betaalmiddelen en effecten van 
7 Nov. 1940, gegeven op grond van art. 
20 Deviezenbesluit 1941. 

Qualificatie verbeterd en alsnog aan
gehaald art. 65 Deviezenbesluit 1941. 

Op het beroep van A. M. S., zonder be
roep, wonende te Goirle, requirante van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Breda van 18 Sept. 1942, waarbij requirante 
ter zake van "medeplichtigheid aan het op
zettelijk handelen in strijd met een voor
schrift gegeven op grond van art. Bo van het 
Deviezenbesluit 1941, met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 9, 10 Deviezenbesluit II , 1, 3, 20, 
62 , 71, Bo, 82, 86 en 87 Deviezenbesluit 1941, 
23, 33, 48, 49, 55, 91 Sr. , is veroordeeld tot 
een geldboete van 150 gulden en een vervan
gende hechtenis van twee maanden, met ver
beurdverklaring van de inbeslaggenomen 
goederen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Middelen van cassatie zijn niet voorgesteld. 

Wel bevindt zich in het dossier een stuk dat 
blijkbaar bij Uwen Raad is ingediend om te 
dienen als schriftuur in den zin van art. 433, 
2e lid Sv. Niet blijkt echter dat de advocaat, 
die dit stuk als raadsman van requirante on
derteekend heeft, tot de indiening daarvan 
gemachtigd was. 

Het beroepen vonnis zal m . i. niet geheel 
in stand kunnen blijven. Terwijl ik meen dat 
tegen de bewezenverklaring geen bezwaren 
behoeven te worden gemaakt, kan ik mij niet 
vereenigen met eenige der beslissingen gege
ven omtrent de strafbaarheid daarvan. 

D e Rechter oordeelde blijkbaar dat de in 
de t.1.1. genoemde F. S. opzettelijk in strijd 
gehandeld heeft met art. 2 van het zooge
naamde Deviezenbesluit II van 14 Aug. 1940 
(Verordeningenblad 29 van 17 Aug. 1940) , 
luidende in een tweede lid: ,.Het is aan grens
bewoners verboden betaalmiddelen in te voe
ren tot een hoogere waarde dan één gulden 
per dag en tien gulden per maand." Wel is 
het waarschijnlijk dat S. zich inderdaad ook 
aan overtreding van deze bepaling heeft 
schuldig gemaakt, maar dat hij grensbewo
ner was is in de t .1.1. niet tot u itdrukking 
gebracht. Aan requiran te is derhalve niet te
lastegelegd medeplichtigheid aan een door S . 
gepleegde opzettelijke overtreding van ge
noemd tot de grensbewoners gericht verbod. 

Er is echter een ander voorschrift waar S. 
ook tegen gezondigd heeft en waarvan wel 
alle elementen in de bewezenverklaring voor -
komen. Met name art. 1 van het B eslu it van 
den Secr.-G en. van het Dep. van Financiën, 
betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en effec
ten van 7 Nov. 1940, vastgesteld ingevolge 
art. 20 van de Deviezenverordening 1940. 
Het besluit is te vinden in het Verordenin
genblad no. 35 van 9 Nov. 1940 en op laatst
genoemden dag in werking getreden. Ge
noemd art. 1 bepaalt in zijn eerste lid : .,De 
invoer van binnenlandsche betaalmiddelen 
en van buitenlandsche betaalmiddelen, uit
gedrukt in Rijksmark enz. is slechts met ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd." Dit besluit is ook na de intrekking 
van de Deviezenverordening 1940, van kracht 
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gebleven. Het wordt ingevolge art. 82 van 
het Deviezenbesluit 1941 geacht op grond 
van de overeenkomstige bepaling (eveneens 
art. 20) van dat Besluit te zijn gegeven. Ge
volg hiervan is dat sinds de invoering van 
het Deviezenbesluit 1941 op I April 1941 de 
strafrechtelijke sanctie van het Besluit van 
7 Nov. 1940 voornoemd gevonden wordt in 
art. 62 van het Deviezenbesluit 1941. 

Ik concludeer dat het beroepen vonnis 
wordt vernietigd, echter alleen op de volgen
de punten: 

1. Voor zooveel de qualificatie betreft 
waarin art. 80 van het Deviezenbesluit 1941 
worde vervangen door art. 20 daarvan. 

2 • .Woorzooveel de vermelding van de arti
kelen, waarop de veroordeeling steunt, be
treft : Het Deviezenbesluit II behoort te ver
vallen. In de plaats daarvan behoort te wor
den gesteld art. 1 van bovengenoemd besluit 
van 7 Nov. 1940. Bovendien moet worden 
vermeld art. 65 van het Deviezenbesluit 1941, 
waarop de verbeurdverklaring steunt. 

Overigens concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat door requirante geen middelen van 

cassatie zijn voorgesteld; dat nog wel bij den 
Hoogen Raad is ingekomen een schriftuur 
van cassatie, ingediend en onderteekend door 
Mr. F. Th. P.J. Kimme!, advocaat te Breda 
en raadsman van requirante, maar op dit 
stuk in verband met het bepaalde bij de artt. 
452 j 0

• 450 1e lid Sv. niet kan worden gelet, 
aangezien het noch bevat een verklaring van 
genoemden advocaat tot de indiening der 
schriftuur bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, 
noch is vergezeld van een bijzondere schrif
telijke volmacht; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis, met qualifi

catie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard, dat requirante op of om
streeks 2 Juli 1941 te Goirle als grensbe
woonster, en wel als een persoon die woonde 
te Goirle, binnen het grensgebied als bedoeld 
in art. 1 lid I van het Deviezenbesluit II, 
opzettelijk behulpzaam is geweest bij het 
plegen van het misdrijf, door opzettelijk, toen 
F. S. opzettelijk in strijd handelde met de 
voorschriften als bedoeld in art. 80 van het 
Deviezenbesluit 1941, door opzettelijk op 
voormeld tijdstip zonder vergunning van het 
Deviezeninstituut vanuit België in Neder
land in te voeren betaalmiddelen tot een 
hoogere waarde dan een gulden per dag en 
tien gulden per maand te weten: 12 Neder
landsche bankbiljetten ieder groot 100 gul
den, 2 Nederlandsche bankbiljetten ieder 
groot 10 gulden, 9 zilverbons ieder groot 
f 2.50 en 9 zilverbons ieder groot f 1, 5 bil
jetten der Reichskreditkassen ieder groot 50 
Reichsmark, 11 biljetten der Reichskredit
kassen ieder groot 20 R eichsmark, 35 biljet
ten der Reichskreditkassen ieder groot 5 
Reichsmark, 42 biljetten der Reichskredit
kassen ieder groot 2 Reichsmark en 45 bil-

jetten der Reichskreditkassen ieder groot 1 
Reichsmark, alstoen aldaar S . voornoemd 
volgens voorafgaande afspraak in de nabij
heid van de Nederlandsch-Belgische grens 
op Nederlandsch grondgebied te ontmoeten 
en van hem opgemeld geld in ontvangst te 
nemen, teneinde dit geld verder Nederland 
in te voeren; 

dat de Econ. Rechter de in deze bewezen
verklaring omschreven handeling van F. S . 
kennelijk heeft beschouwd als een opzettelijk 
handelen in strijd met het voorschrift van 
art. 2, lid 2, van het Deviezenbesluit Il, maar 
zulks ten onrechte, aangezien dit voorschrift 
uitsluitend zich richt tot grensbewoners en 
de bewezenverklaring niet inhoudt, dat S . 
een grensbewoner was; 

dat bedoelde handeling weliswaar in strijd 
is met art. 1, 1e lid, van het Besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Financiën be
treffende den invoer van binnenlandsche en 
buitenlandsche betaalmiddelen en effecten 
van 7 Nov. 1940, Verordeningenblad no. 203/ 
1940, maar dit besluit is gegeven op grond 
van art. 20 en niet van art. 80 van het De
viezenbesluit 1941, zoodat het vonnis voor 
wat de qualificatie van het bewezenverklaar
de betreft, niet in stand kan blijven; 

dat voorts het vonnis niet vermeldt art. 
65 van het Deviezenbesluit 1941, zijnde het 
artikel, waarop de oplegging van de bijko
mende straf van verbeurdverklaring berust 
en de Hooge Raad termen vindt art. 442 Sv. 
toe te passen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zooveel betreft de qualificatie van 
het bewezen verklaarde en voor zooveel in 
het vonnis ontbreekt de aanhaling van ge
noemd art. 65, en 

Recht doende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde, waar
in de woorden "opzettelijk in strijd handelen 
met de voorschriften als bedoeld in art. 80 
van het Deviezenbesluit 1941" als zuiver 
qualificatief zijn te beschouwen, nu daarna, 
voorafgegaan door het woord "door" nog 
volgt een volledige feitelijke omschrijving 
van het door F . S. gepleegde feit, als "mede
plichtigheid aan het opzettelijk handelen in 
strijd met een voorschrift gegeven op grond 
van art. 20 van het Deviezenbesluit 1941"; 

Verstaat, dat onder de wettelijke voor
schriften, waarop de opgelegde straffen be
rusten, naast de reeds in het vonnis vermelde 
artt. 62 van het Deviezenbesluit 1941 en 23, 
48 en 49 Sr., wordt vermeld art. 65 van het 
Deviezenbesluit :r94i:; 

Verwerpt overigens het beroep 
(N. J.) 

8 Maart 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Houtbeschikking 1941 I art. 7.) 

In de bewezenverklaring worden on
der beuken en eiken kennelijk verstaan 
op stam staande hoornen van deze na
men. Waar de bewezenverklaring niet in
houdt, dat voor de daarin genoemde beu
ken en eiken een kapvergunning of last 
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tot rooien of vellen was afgegeven als 
bedoeld in artt. 7 en 7bis Bodemproduc
tiebeschikking 1939, valt het bewezen
verklaarde niet onder het verbod van art. 
7 Houtbeschikking 1941 I, terwijl het 
evenmin in strijd is met eenig ander 
voorschrift gesteld krachtens de Distri
butiewet 1939, zijnde het in de bewezen
verklaring voorkomende "in strijd met 
het bepaalde in de krachtens de Distri
butiewet 1939 S. 633 vastgestelde Hout
beschikking 1941 1" als zuiver qualifica
tief en niet als een deel van het feitelijk 
bewezen verklaarde te beschouwen. 

Op het beroep van J. J. G., van beroep 
landbouwer, wonende te Tubbergen, req. van 
casatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Al
melo van 25 Sept. 1942, waarbij req. ter zake 
van: ,,in strijd handelen met een voorschrift 
gesteld krachtens de Distributiewet 1939", 
met aanhaling van de artt. 7 Houtbeschik
king 1941 I, 1 Econ. Sanctiebesluit 1941, 23 
Sr., bij verstek is veroordeeld tot eene geld
boete van 200 gulden en een vervangende 
hechtenis van 50 dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat door of vanwege den req. geen mid

delen van casatie zijn voorgesteld; 
0. echter ambtshalve : 
dat bij het bestreden vonnis, met qualifi

catie en strafoplegging als voormeld, bewezen 
is verklaard, dat req. in of omstreeks de 
maand Januari 1942 in de gemeente Tub
bergen, althans binnen het Arr. Almelo, al
thans in Nederland, in strijd met het be
paalde in de krachtens de Distributiewet 
1939 S. 633, vastgestelde Houtbeschikking 
1941 no. 1 een aantal beuken en eiken heeft 
verkocht, zonder daartoe van den Directeur 
van het Rijksbureau voor Hout verkregen 
schriftelijke vergunning; 

dat onder beuken en eiken in deze bewe
zenverklaring kennelijk worden verstaan op 
stam staande hoornen van deze namen; 

dat art. 7 der Houtbeschikking 1941 no. 1 
onder meer bepaalt, dat het verboden is hout 
of houtproducten te verkoopen, terwijl blij
kens art. 1 die beschikking onder "hout" ver
staat onder meer "hout op stam", maar 
slechts "voor zoover bestemd om geveld of 
gerooid te worden", blijkens een hiervoor af
gegeven kapvergunning, als bedoeld in art. 7 
van de Bodemproductiebeschikking 1939, 
dan wel blijkens een gegeven last tot rooien 
of vellen, als bedoeld in art. 7bis van de Bo
demproductiebeschikking 1939; 

dat waar de bewezenverklaring niet in
houdt, dat voor de daarin genoemde beuken 
en eiken een dergelijke kapvergunning of last 
tot rooien of vellen was afgegeven, het be
wezen verklaarde niet valt onder het ge
noemde verbod van art. 7 der Houtbeschik
k ing 1941 no. 1, terwijl het evenmin in strijd 
is met eenig ander voorschrift gesteld krach-

tens de Distributiewet 1939, zijnde het in de 
bewezenverklaring voorkomende "in s_trijd 
met het bepaalde in de krachtens de Distri
butiewet 1939 S. 633, v astgestelde Houtbe
schikking 1941, no. 1", als zuiver qualifica
tief en niet als een deel van het feitelijk be
wezen verklaarde te beschouwen; 

dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt dat vonnis, behalve voor wat 
de bewezenverklaring betreft en, 

R echtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

0 . dat het bewezen verklaarde evenmin 
valt onder eenige andere dan de hier toege
paste strafbepaling; 

Verklaart het bewezen verklaarde niet 
strafbaar: 

Ontslaat den req. ter zake van alle rechts
vervolging; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach die o. m. op
merkte: 

,,Onder beuken en eiken, waarvan de t.1.1. 
spreekt, moeten naar het gewone spraakge
bruik verstaan worden op stam staande hoo
rnen van dien naam. Dit is ook de bedoeling 
van den steller geweest zooals uit het voor 
het bewijs gebezigde procesverbaal blijkt. Is 
het bewezene dan echter wel strafbaar? Ik 
beantwoord die vraag ontkennend. Art. 7 van 
de Houtbeschikking 1941 1 luidt: Het is ver
boden hout of houtproducten te koopen, te 
verkoopen enz. en voorhanden te houden 
zonder daartoe van den Directeur van het 
Rijksbureau voor Hout verkregen schrifte
lijke vergunning. Reeds aanstonds is het dui
delijk dat op stam staand hout in het alge
meen niet onder het bereik der beschikking 
kan vallen . In zoo ruime beteekenis kan 
Hout niet onder het beheer van een Rijks
bureau voor de distributie van hout zijn ge
bracht. Dit is dan ook niet het geval. De 
Houtbeschikking zelve zegt wat zij onder 
Hout wil verstaan. Art. 1 brengt daaronder 
wel is waar ook hout op stam maar slechts 
onder voorwaarde dat de hoornen blijkens 
een kapvergunning of last, gegeven krach
tens art. 7 of 7bis der Bodemproductiebe
schikking 1939, bestemd zijn om geveld of 
gerooid te worde n. 

Van de beuken en eiken, die req. heeft ver
kocht, wordt niet gezegd dat zij krachtens 
kapvergunning of -last onder het bereik 
der Houtbeschikking vielen. Het bewezen
verklaarde is mitsdien niet verboden bij art. 
7 dier Beschikking. Daar het ook elders niet 
verboden is, concludeer ik dat Uw Raad het 
vonnis zal vernietigen behoudens de bewe
zenverklaring en doende wat de Econ. Rech
ter had behooren te doen den req., op grond 
dat het bewezene niet een strafbaar feit op
levert, zal ontslaan van alle rechtsvervolging 
te dier zake."] 

(N. J.) 
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zo Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 820; Middelb. Onder
wijswet art. 37.) 

De onderhavige verordening brengt 
mede, dat het schoolgeld kan worden ge
heven van den vader, ook in geval de va
der ingevolge beschikking Pres. Rb., als 
bedoeld in art. 820, lid 2, Rv., een zeker 
bedrag aan zijn echtgenoote moet beta
len en betaalt voor het onderhoud van 
het kind. 

Beteekenis van art. 4 lid 1 onder b de r 
verordening. 

Nu de kinderen gedurende den cursus 
de school hebben bezocht, moeten zij 
krachtens art. 4 lid 1 onder a der veror
dening voor dien cursus als leerlingen 
worden aangemerkt, ook al vond dit 
schoolbezoek plaats ingevolge den wil 
der moeder, bij wie de kinderen krach
tens beschikking van den Pres. verblijf 
hielden, doch in strijd met den uitgespro
ken wil van den vader. 

Zie de R . v. B. omtrent den overgang 
van de uitoefening der ouderlijke macht 
op de moeder. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X 

tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Amsterdam 
van 2 November 1942, betreffende zijn aan
slag in het schoolgeld der openbare scholen 
voor middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs t e Amsterdam over het heffings
jaar 1940/1941; 

Gezien de stukken; 
O. dat in de gemeentelijke verordening 

op de heffing van schoolgeld aan de open
bare scholen voor middelbaar en voorberei
dend hooger onderwijs te Amsterdam is be
paald: 

in art. 1: Wegens het verstrekken van on
derwijs aan de openbare scholen voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs 
wordt schoolgeld geheven; 

in art. 2 lid 1: Schoolgeldplichtig zijn de 
ouders der leerlingen of bij ontstentenis van 
dezen de leerlingen zelf; 

en in art. 4 lid 1: Als leerlingen gedurende 
een cursus worden beschouwd : 

a. zij, die één of meer lessen van den cursus 
hebben bijgewoond; 

b. zij, die bij het einde van den onmiddel
lijk voorafgaanden cursus leerlingen waren 
en omtrent wie de schoolgeldplichtige niet 
vóór den eersten Augustus daaropvolgende 
schriftelijk aan den directeur (directrice, 
rector, rectrice) heeft verklaard, dat zij de 
school gedurende eerstbedoelden cursus niet 
zullen bezoeken: 

terwijl in het bij de Verordening behoorend 
tarief is vastgesteld, hoeveel het schoolgeld 
per jaar en per leerling bedraagt; 

0 . dat aan belanghebbende over het hef
fingsjaar 1940/1941 een aanslag in voormeld 
schoolgeld is opgelegd voor twee leerlingen, 
zijn hieronder te vermelden kinderen, en be
langhebbende tegen de beschikking van den 
Inspecteur der Gemeentebelastingen van 

Amsterdam, waarbij deze aanslag na reclame 
is gehandhaafd, is opgekomen bij den R. v. 
B ., aanvoerende: 

1. dat de aanslag niet aan hem, maar aan 
zijn echtgenoote opgelegd had moeten wor
den, omdat hij maandeli.iks aan zijn echtge
noote een bedrag moest betalen, en ook be
taalde, voor het levensonderhoud van haar 
en van de kinderen; 

2. dat h i j tiidig, immers vóór 1 Augustus 
1940. schriftelijk aan de directeuren van de 
scholen, welke ziin kinderen bezochten, had 
verklaard, dat zij de scholen gedurende den 
cursus 1940/1941 niet meer zouden bezoeken, 
en, indien zi.i niettemin gedurende dien cur
sus tot de scholen zijn toegelaten, zulks tegen 
zijn wil heeft plaats gehad; 

dat de R . v. B. heeft vastgesteld : dat ge
durende den cursus 19.~g/1940 een minder
jarig kind van belanghebbende leerling was 
van het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam 
en een ander minderjarig kind van belang
hebbende van de Eerste Hoogere Burger
school met vijfjarigen cursus te Amsterdam; 
dat de President der Arr.-Rechtbank te Am
sterdam op 9 Februari 1940 aan de echtge
noote van belanghebbende verlof heeft ver
leend tegen hem een eisch tot scheiding van 
tafel en bed in te stellen en haar daarbij heeft 
gemachtigd met de uit haar huwelijk met 
belanghebbende gesproten kinderen, die 
voorloopig aan hare zorgen werden toever
trouwd, afzonderlijk verblijf te houden aan 
de Qstraat te Amsterdam zonder gehouden 
te zijn aldaar haar echtgenoot bij zich te ont
vangen; dat belanghebbende op 25 April 
1940 aan de directeuren der scholen, die zijn 
kinderen bezochten, schriftelijk heeft mede
gedeeld, dat zij gedurende den cursus 1940/41 
de scholen niet meer zouden bezoeken; dat 
de Gemeente, toen haar was gebleken, dat 
de echtgenoote van belanghebbende de min
derjarige kinderen ook gedurende den cursus 
1940/1941 op de scholen, die zij bezochten, 
wenschte te laten, aan de brieven van be
langhebbende van 25 April 1940 geen gevolg 
heeft gegeven en de kinderen ook gedurende 
den cursus 1940/1941 op de scholen heeft toe
gelaten; 

dat de R aad vervolgens heeft overwogen: 
"dat ingevolge het eerste lid van art. 2 der 

Verordening op de heffing v an Schoolgeld 
aan de openbare scholen voor middelbaar en 
voorbereidend hooger onderwijs te Amster
dam de ouders der leerlingen schoolgeldplich
tig zijn, zoodat deze verplichting rustte op 
belanghebbende als vader van zijn minder
jarige kinderen, waarin de omstandigheid, 
dat tusschen hem en de moeder der kinderen 
een geding tot scheiding van tafel en bed 
aanhangig was, geen verandering bracht; 

,,dat mitsdien de eerste grief van belang
hebbende niet is gegrond; 

,,dat de zorg voor de minderjarige kinde
ren van belanghebbende hangende het geding 
tot scheiding van tafel en bed door den Pre
sident der Rechtbank was toevertrouwd aan 
de moeder, hetgeen met zich bracht, dat de 
uitoefening van de ouderlijke macht zoo al 
niet geheel, dan toch voor een goed deel op 
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haar was overgegaan en het met name aan 
haar en niet aan belanghebbende stond te 
beslissen of de kinderen al dan niet de scho-
1en, welke zij bezochten, zouden verlaten; 

"dat de Gemeente derhalve terecht aan de 
mededeeling van belanghebbende, dat zijn 
kinderen de scholen zouden verlaten, geen 
gevolg heeft gegeven toen haar bleek, dat 
het de wensch der moeder was, dat zij de 
scholen zouden blijven bezoeken; 

"dat afgezien hiervan, volgens art. 4 lid 1 
der Verordening op de heffing van school
·geld aan de openbare scholen voor Middel
baar en Voorbereidend Hooger Onderwijs te 
Amsterdam als leerlingen gedurende een cur
sus in de eerste plaats worden beschouwd zij, 
die één of meer lessen van den cursus heb
ben bijgewoond, en feitelijk vaststaat, dat 
dit met de kinderen van belanghebbende ge
durende den cursus 1940/1941 het geval is 
geweest; 

"dat hieruit volgt, dat de kinderen van 
belanghebbende terecht als leerlingen gedu
rende den cursus 1940/41 zijn aangemerkt en 
eveneens terecht schoolgeld van belangheb
bende is geheven; 

"dat de Raad niet heeft te beoordeelen, of 
belanghebbende gerechtigd was de door hem 
tijdens het geding tot scheiding van tafel en 
bed betaalde schcolgelden op zijn echtge
noote te verhalen op grond, dat hij aan zijn 
verplichting tot het bijdragen in de kosten 
van .onderhoud en opvoeding der minder
jarigen tegenover haar volledig voldaan had 
door de betaling van de uitkeering, die de 
P resident aan zijn echtgenoote ten behoeve 
van haar en van de minderjarigen voor den 
duur van het geding had toegelegd; 

,,dat het beroep mitsdien niet is gegrond;" 
waarna de beschikking van den Inspecteur 

door den Raad is bevestigd; 
0. dat belanghebbende in cassatie de vol-

gende grieven aanvoert: • 
1. dat de R . v. B. heeft aangenomen, dat 

op belanghebbende, als vader, de plicht tot 
betaling van schoolgeld rustte, hoewel hij 
aan zijn verplichting tot het bijdragen in de 
kosten van onderhoud en opvoeding der kin
deren tegenover zijn echtgenoote volledig 
had voldaan, en de aanwijzing, in dit speciale 
geval, van den vader als schoolgeldplichtige, 
en niet van de moeder of van ieder der 
ouders, onvoldoende is gemotiveerd; 

2. dat de Raad ten onrechte heeft geoor
deeld, dat door de beschikking van den Pre
sident der Arr.-Rechtbank de uitoefening der 
ouderlijke macht in zoover aan belangheb
bende was ontnomen, dat het hem niet meer 
vrijstond om over het schoolgaan zijner kin
deren te beslissen; 

3. dat op grond van art. 4 lid I aanhef en 
onder b der Verordening zijn kinderen gedu
rende den cursus 1940/1941 niet als leerlin
gen mochten worden aangemerkt, nu hij tij
dig de onder b bedoelde schriftelijke mede
deeling had gedaan; 

4. dat, aangezien het onderwijs is gegeven 
tegen zijn uitdrukkelijk verklaarden wil en 
zonder dat hij bij machte was het te belet
ten, hij daarvoor niet aansprakelijk mag wor-

den gesteld en art. 4 lid I aanhef en onder a 
der Verordening te dezen geen toepassing 
kan vinden; 

0 . omtrent een en ander: 
dat art. 2 lid I der Verordening mede

brengt, dat het volgens het tarief voor een 
leerling te betalen schoolgeld kan worden 
geheven van den vader en deze regel geen 
uitzondering lijdt in geval de vader inge
volge een beschikking van den President der 
Arr.-Rechtbank als bedoeld in art. 820 lid 2 

Rv. een zeker bedrag aan zijn echtgenoote 
moet betalen en betaalt voor onderhoud van 
het kind; 

dat belanghebbende ten onrechte meent, 
dat, nu hii vóór I Augustus 1940 de bedoelde 
schriftelijke mededeeling aan de schooldirec
teuren had gedaan, op grond van art. 4 lid 1 
aanhef en onder b der Verordening zou moe
ten worden aangenomen, dat zijn kinderen 
voor den cursus 1940/1941 niet als leerlingen 
konden worden aangemerkt, daar deze be
paling alleen een regel geeft voor het geval 
dat ten aanzien van iemand, die bij het einde 
van den voorafgaanden cursus leerling was, 
een zoodanige mededeeling door den school
geldplichtige niet is gedaan; 

dat de R . v. B. terecht van oordeel is ge
weest, dat, nu vaststond, dat belanghebben
des kinderen gedurende den cursus 1940/1941 
de scholen hadden bezocht, zij ingevolge art. 
4 lid I aanhef en onder a der Verordening 
ook voor dien cursus als leerlingen moesten 
worden aangemerkt en dat daaruit in ver
band met art. 2 lid I moest volgen, dat te
recht van belanghebbende schoolgeld is ge
heven; 

dat hieraan toch niet kan afdoen, dat dit 
schoolbezoek plaats vond ingevolge den wil 
van belanghebbendes echtgenoote, bij wie de 
kinderen krachtens een ingevolge art. 820 lid 
1 Rv. gegeven Presidiale beschikking verblijf 
hielden, doch in strijd met den uitgesproken 
wil van belanghebbende zelf; 

dat, naar uit het bovenstaande voortvloeit, 
geen der aangevoerde grieven tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

II Maart 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58, 1e lid; Beginselenwet 
gevangeniswezen art. 3.) 

Ter zake van het ontslag aan een 
werkmeester bij den arbeid bij een straf
gevangenis is het college van R egenten 
over die inrichting niet gehoord, zulks 
ondanks het desbetreffende voorschrift 
van art. 3 der Wet van 14 April 1886, 
Stbl. no. 62 (.,beginselenwet gevangenis
wezen"). Wegens strijd met dat alge
meen verbindend voorschrift moet het 
ontslagbesluit worden nietig verklaard. 

Uitspraak in zake: 
A. · Smit, wonende te Utrecht, eischer in 

hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
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Mr. C. C. Wabeke, advocaat te Utrecht, 
tegen: 

den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, gedaagde in hooger beroep, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Secretaris-Generaal van het 

Departement van Justitie bij besluit van 
I6 Februari 1942, op grond van artikel 2, 
lid 1, tweeden volzin, van de Verordening 
N°. 108/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied (Vierde 
Verordening betreffende bijzonder e maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied) en 
gelet op artikel 3 der wet van 14 April 1886 
(Staatsblad N°. 62) alsmede op artikel 98, 
1• lid g van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement A. Smit voornoemd met ingang 
van 1 April 1942 uit zijn betrekking als werk
meester bij den arbeid bij de Strafgevangenis 
te Utrecht eervol heeft ontslagen; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 6 November 1942 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door A . Smit tegen voormeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat Mr. G. ter Laan, advocaat te Utrecht, 
als gemachtigde van eischer van die uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en op 
<ie bij beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht zoowel die uitspraak als het 
ontslagbesluit d.d. 16 Februari 1942 te 
willen vernietigen, althans dit besluit te ver
klaren ongegrond en ongeldig en hetzelve te 
stellen buiten werking en effect; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden besluit op een der gronden, 
bedoeld in artikel 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 kan worden aangetast en derhalve 
in de eerste plaats beantwoording behoeft de 
vraag, of hetzelve feitelijk of rechtens met 
een toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift strijdt; 

0. dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat eischer laatstelijk was werk
meester bij den arbeid bij de Strafgevangenis 
te Utrecht, zoodat hij was beambte, als be
doelèl in artikel 3 van de wet van 14 April 
1886, Staatsblad n°. 62 (tot vaststelling der 
beginselen van het gevangeniswezen); 

0. dat vermeld artikel 3 luidt: 
"De directeuren worden door Ons benoemd 

en ontslagen; de cipiers en overige beambten 
door Onzen Minister van Justitie, na de 
colleges van regenten te hebben gehoord."; 

0. dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, op een desbetref
fende schriftelijke vraag van den Voorzitter 
van dezen Raad, bij brief van 29 December 
1942 heeft medegedeeld, dat het College van 
Regenten over de gevangenissen te Utrecht 
ter zake van eischer's ontslag niet is gehoord; 

0. dat de strekking van vermeld artikel 3 
nopens het ontslag van beambten, als daarin 
bedoeld, kennelijk deze is, dat het mede in 
het belang van een betrokkene en aldus een 

noodzakelijke voorwaarde is, dat het ontslag 
slechts mag worden verleend, nadat het Col
lege van Regenten over de desbetreffende 
inrichting, waarbij hij werkzaam is, daarom
trent is gehoord; 

0. dat derhalve, waar in casu aan deze 
voorwaarde niet is voldaan, het onderhavige 
ontslagbesluit is genomen in strijd met dat 
artikel 3, zoodat hetzelve reeds op grond van 
strijd met dit algemeen verbindend voor
schrift moet worden nietig verklaard, zulks 
met vernietiging van de beroepen uitspraak, 
en de Raad in de gegeven omstandigheden 
geen aanleiding vindt na te gaan, of wellicht 
dat besluit ook nog wegens strijd met eenig 
ander algemeen verbindend voorschrift zoude 
kunnen worden aangetast; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het besluit van den Secretaris-

Generaal van het Departement van Justitie 
dd. 16 Februari 1942 nietig. 

(A. B.) 

II Maart z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Besluit Per
soonsbewijzen art. 12 j 0

• art 9.) 
Nu de aan het persoonsbewijs vastge

hechte photo, door welke oorzaak dan 
ook, is losgeraakt, is dit krachtens art. 9 
1e lid ongeldig geworden. Terecht is het 
derhalve, ingevolge art. 12 1e lid (3), in
getrokken, al kan niet worden gezegd, 
dat met het persoonsbewijs zou zijn "ge~ 
knoeid", op grond waarvan de intrekking 
ingevolge art. 12 re lid (~) door den bur
gemeester is geschied. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door Mejuf
frouw A. W. G. S. te Amsterdam tegen het 
besluit van den burgemeester dier gemeente 
van 23 November 1942, n°. 107/4, waarbij 
haar Persoonsbewijs is ingetrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 Februari 1943, n°. 24); 

0. dat de burgemeester van Amsterdam 
bij zijn besluit van 23 November 1942, n°. 
107/4, heeft ingetrokken het Persoonsbewijs 
A 35/634569, uitgereikt aan A . W. G. S., 
geboren te Brielle op 24 September 1921 en 
opgenomen in het bevolkingsregister der 
gemeente Amsterdam, uit overweging dat, 
blijkens mededeeling van de gemeentepolitie 
van Uithoorn van II November 1942, n°. 
C 90, in het voormelde Persoonsbewijs is 
geknoeid; dat hierdoor in strijd is gehandeld 
met het bepaalde in artikel 12 (1) sub 5 van 
het Besluit Persoonsbewijzen; 

dat van dit besluit Mejuffrouw A.W. G. S. 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij 
in den zomer van 1942 haar vacantie door
bracht te Aalsmeer, Jachthaven Kudel
staart; dat, toen op 12 Augustus 1942 nabij 
Kudelstaart door de geneentepolitie te Uit
hoorn naar haar Persoonsbewijs werd ge
vraagd, bleek, dat de foto van dat bewijs los 
zat; dat zij de oorzaak daarvan niet kon op-
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geven; dat vermoedelijk de aanhechting niet 
al te stevig is geweest en het vochtig worden 
met zeilen de foto los heeft geweekt; dat 
door de bedoelde politie proces-verbaal 
werd opgemaakt en daarna de deswege voor
gestelde afkoopsom werd betaald; dat zij 
daarna getracht heeft haar P ersoonsbewijs 
weer terug te ontvangen, doch onlangs be
richt ontving, dat door den burgemeester 
van Amsterdam besloten was haar Persoons
bewijs in te trekken; dat dit laatste blijkens 
dit besluit is gebaseerd op de mededeeling 
van de gemeentepolitie van Uithoorn , dat 
met het Persoonsbewijs zou zijn "geknoeid "; 
dat zij meent te mogen opmerken, dat het 
woord "geknoeid" niet weergeeft wat is ge
schied, althans dat dit woord voor velerlei 
uitlegging vatbaar is ; dat, afgescheiden van 
de vraag, of dit valt onder de begrippen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 12 van 
Verordening 198 van 1940, aldaar toch wel 
zal zijn bedoeld een opzettelijke en met een 
bepaald (en dan meestal illegaal) doel ge
maakte beschadiging van het Persoonsbe
wijs; dat bij haar van iets dergelijks niet in 
het minst sprake is en dat zij alleen volkomen 
te goeder trouw en onwetend in overtreding 
was; dat zij dus meent, dat een straf, welke 
de intrekkit\g van haar Persoonsbewijs voor 
haar beteekent, niet in overeenstemming is 
met de oorzaak van de beschadiging van het 
Persoonsbewijs ; 

0. dat ingevolge artikel 15 (4) van het 
uitvoeringsbesluit Persoonsbtwijzen I een 
photo van den belanghebbende in het Per
soonsbewijs moet zijn gevoegd en op de 
wijze, als in de Richtlijnen Persoonsbewijzen, 
vastgesteld bij dezerzijdsche beschikking van 
24 Februari 1941 1 staat aangegeven, door 
inplakking daaraan bevestigd; 

dat in het onderwerpelijke geval, blijkens 
het in het beroepschrift gestelde en het dien
aangaande ingewonnen ambtsbericht van het 
Hoofd der Rijksinspectie van de Bevolkings
registers, de aan het Persoonsbtwijs der 
appellante vastgehechte photo, door welke 
oorzaak dan ook, is losgeraakt, zoodat dit 
krachten_s artikel 9 (1) van het Besluit Per
soonsbewijzen ongeldig is geworden; 

dat het mitsdien, zij het ook op anderen 
grond dan in de bestreden beschikking is 
aangegeven, terecht overeenkomstig het be
paalde ifl artikel 12 (1) onder 3 van het ge
noemde besluit is ingetrokken; 

Gezien het Besluit Persoonsbewijzen; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordefling N°. 23/ 1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche ge bied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Neder!andsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

z5 Maart z943. BESLUIT van den S ecre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 23.) 

Daar is gebleken, dat gedurende ten
minste 30 achtereenvolgende jaren door 
de eigenazen van de aan den onderwer
pelij ken weg gelegen gronden en hun 

rechtsvoorgangers in geenerlei opzicht is 
voldaan aan de op hen rustende ver
plichting om den weg te onderhouden, 
terwijl hun ook geen bevel van de be
voegde macht is gegeven om aan deze 
verplichting te voldoen, is de onder
houdsplicht dezer eigenaren te niet ge
gaan. Ingevolge het provinciaal regle
m ent op de wegen enz. zal nu de ge
meente als onderhoudsplichtige moeten 
worden vermeld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, iflgesteld door P. J. M. 
van Stokkum te Rotterdam en Dr. A. J. 
Henneman, geneesheer-directeur van het 
Roomsch-Katholiek Sanatorium "Dekkers
wald " te Groesbeek tegen het besluit van den 
Commissaris der provincie Gelderland, waar
nemende de taak van Gedeputeerde Staten 
dier provincie van 10 December 1941, n°. 171, 
tot gewijzigde vaststelling van den wegen
legger der gemeente Groesbeek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord,· (adviezen 
van 1 Juli 1942, n°. 100, 2 December 1942, 
n°. 100/ 78 efl 3 Maart 1943, n°. 100 (1942)/ 13); 

0. dat de Commissaris der provincie Gel
derland, waarnemend de taak vafl Gedepu
teerde Staten d ier provincie, bij zijn besluit 
van 10 December 1941, fl0 • 171, den door 
burgemeester efl wethouders van Groesbeek 
opgemaakten legger van wegen dier gemeente 
gewijzigd heeft vastgesteld, onder m eer in 
dezer voege, dat de volgende wijzigingen zijn 
aangebracht: 
weg kolom 

IIO III. 

Vc. 

Va en c. 

VII. 

XI. 

Omschrijving der wijziging. 
T{et gestelde wordt vervangen 
door: ,,Van den Zevendaal
sche weg (weg n°. 108) in al
gemeen noord-westelijke rich
ting tot de grens der gemeente 

Nijmegen". 
Het cijfer "2003" wordt ge
wijzigd in het cijfer 113412". 
Het woord " Onverhard" en 
het daarachter geplaatste cij
fer 11690" vervallen . 
De woorden: ,,de eigenaren 
. . . . . . gelegen" worden 
vervangen door: ,,de eigenaren 
van de perceelen, gelegen aan 
de oostzijde van den weg en 
wel ieder voorzooveel betreft 
het gedeelte langs zijn perceel 
gelegen". 
Het gestelde: ,,L = links'' ver
valt. 

III-X Het vermelde op folio 146, 
betreffende het Rijwielpad 
(vrijliggend) L, wordt ge
schrapt . 
De kaart wordt gewijzigd, als 
op een der exemplaren reeds 
in rood potloqd staat aange
geven. 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen, dat tegen het ontwerp der voorge
nomen wijzigingen gedurende den daarvoor 
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aangegeven tijd weliswaar bezwaarschriften 
zijn ingediend en ook ter zitting op 8 October 
1941 ten Provinciehuize gehouden, bezwaren 
zijn ingebracht, doch dat geen dezer bezwa

-:ren zich richt tegen de door Gedeputeerde 
Staten ·bij hun voorschreven besluit ont
worpen wijzigingen van het ontwerp-w~gen
legger, weshalve de reclamanten in hun be
zwaren niet-ontvankelijk zijn; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

10. P. J. M. van Stockum te Rotterdam. 
aanvoerende, dat b ij het van overheidswege 
ingestelde onderzoek is gebleken, dat de 
aangrenzende eigenaren van weg n°. 110, 
waaronder hij en zijne rechtsvoorgangers, 
sedert ten minste 30 achtereenvolgende jaren 
niets aan het onderhoud van dien weg hebben 
gedaan en door het gemeentebestuur niet 
door het voeren van schouw of op eenige 
andere wijze aan het eventueel nakomen van 
hun (hem onbekenden) onderhoudsplicht zijn 
herinnerd; dat op grond van het bepaalde bij 
artikel 23, lid r der Wegenwet deze onder
houdsverplichting zijns inziens thans ten.iet 
is gegaan; 

zo. Dr. A. J. Henneman, geneesheer-Direc
teur van het Roomsch-Katholiek Sanatorium 
,,Dekkerswald" te Groesbeek, aanvoerende, 
dat blijkens mededeeling van den Commis
saris der provincie Gelderland bij een inge
steld onderzoek gebleken is, dat de aangren
zende eigenaren van weg n°. uo, waaronder 
Dekkerswald ,sedert ten minste 30 achtereen
volgende jaren niets aan het onderhoud van 
dezen weg hebben gedaan en door het ge
meentebestuur niet door het voeren van 
schouw of op andere wijze aan het nakomen 
van den onderhoudsplicht zijn herinnerd; 
dat zijns inziens deswege de onderhoudsplicht 
op grond van het bepaalde in artikel 23, 
re lid, van de Wegenwet is teniet gegaan; 

0 . dat uit ter zake uitgebrachte ambts
berichten blijkt, dat gedurende ten minste 
d ertig achtereenvolgende jaren door de eige
naren van de aan den weg n°. IIO gelegen 
gronden en hun rechtsvoorgangers in geener
lei opzicht is voldaan aan de op hen rustende 
verplichting om dezen weg te onderhouden, 
terwijl hun ook geen bevel van de bevoegde 
macht is gegeven om aan deze verplichting 
te voldoen; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat ingevolge artikel 23, eerste lid, der We
genwet de onderhoudsplicht dezer eigenaren 
is teniet gegaan en zij mitsdien ten onrechte 
in kolom VII van den onderwerpelijken leg
ger zijn vermeld; 

dat deze vermelding in den legger alsnog 
ongedaan dient te worden gemaakt; 

dat in plaats daarvan, gelet op artikel 19, 
tweede lid, van het Reglement op de wegen, 
voetpaden en tramwegen in Gelderland, 
bepalende, dat, voorzoover geen andere on
derhoudsplichtige bestaat, het onderhoud van 

· de wegen ten laste is van de gemeente, de 
gem. Groesbeek in kolom VII als de onder
houdsplichtige zal moeten worden vermeld; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre-

tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Al gem. Bestuur besloten: 

te beslissen, dat de bij het bestreden be
sluit gewijzigd vastgestelde wegenlegger der 
gemeente Groesbeek moet worden gewijzigd 
in dier voege, dat bij weg n°. IIO in kolom 
VII in plaats van het gestelde dient te worden 
gelezen: Weg (uitgezonderd de spoorweg
overgang): de gemeente Groesbeek. Spoor
wegovergang: de Exploitante van den spoor
weg. 

(A.B.) 

17 Maart 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Ter beoordeeling van de vraag of huis 
met erf in de onmiddellijke nabijheid van 
den openbaren weg is gelegen, is terecht 
niet de afstand hemelsbreed in aanmer
king genomen, maar de afstand, gemeten 
langs den weg, dien men volgen moet om 
van huis en erf den openbaren weg te 
bereiken. 

De R. v. B. heeft uit de vaststaande 
feiten kunnen afleiden, dat de oprijlaan 
niet deel uitmaakt van het bij het huis 
behoorende erf. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester van Rockanje tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen II te Rotterdam van 26 
October 1942, betreffende den aanslag van 
de Naamlooze Vennootschap X in de Straat
belasting van Rockanje over het belasting
jaar 1940; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende bij den R . v. B . is 

opgekomen tegen de beschikking van den 
Raad der gemeente Rockanje, waarbij de 
haar in voormelde belasting opgelegde aan
slag, na reclame, werd gehandhaafd; 

0. dat in de Verordening tot heffing van 
een straatbelasting in de gemeente Rockanje 
wordt bepaald: 

bij art. 1: 1. Ten behoeve van deze ge
meente wordt, onder den naam van straat
belasting een belasting geheven wegens ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven, welke aan openbare land- of water
wegen in 'de gemeente belenden of in de on
middellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, 
als bijdrage in de ten laste der gemeente ko
mende kosten ter zake van aanleg en onder
houd dier land- of waterwegen, van hun ver
lichting en van afvoer van water en vuil. 

.2. Het belastingjaar loopt van x Januari 
tot en met 31 December. 

bij art. 2: Belastingplichtig zijn zij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander za
kelijk recht het genot hebben van de gebouw
de eigendommen, bedoeld in art. 1; 

o. dat de R. v. B. heeft verstaan dat be
langhebbende voor het in geschil zijnde per
ceel ten onrechte in de onderhavige belas
ting is aangeslagen en dienvolgens de be
schikking van den Gemeenteraad en den 
daarbij gehandhaafden aanslag heeft vernie
tigd, na te hebben overwogen: 
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,.dat bij beroepschrift verschillende bezwa
ren tegen dezen aanslag werden ingebracht, 
waarvan het eerste luidt: dat het perceel, 
waarop de aanslag betrekking heeft, op een 
afstand van meer dan 1½ K.M. van den 
openbaren weg Berkenrijs is gelegen, waar
mede appellante kennelijk bedoelt te zeggen, 
dat het aangeslagen eigendom niet in de on
middellijke nabijheid van dien weg ligt; 

,.dat appellante daarbij nog mededeelt, 
dat op den verbindingsweg tusschen het aan
geslagen perceel en Berkenrijs, op een af
stand van ongeveer 750 M. van Berkenrijs 
een hek is geplaatst, dat dag en nacht geslo
ten is en dat voorts die verbindingsweg aan 
appellante toebehoort en niet openbaar is en 
voor het publiek, vanaf het aangeslagen per
ceel tot aan het hiervoren genoemde hek in 
het geheel niet en vanaf dit hek tot aan Ber
kenrijs slechts in beperkte mate toegankelijk 
is, staande er bij dit hek een bord met het 
opschrift: ,,Verboden Toegang. Art. 461 
Strafwetboek" en met het opschrift: ,,Streng 
verboden wandeling, ook voor houders van 
wandelkaarten"; 

,.dat de directeur van appellante ter ver
gadering, in aanvulling op het beroepschrift, 
nog mededeelde, dat het hier betreft een ge
bouwd perceel met aan de voorzijde een ter
ras en met aan de achterzijde een boschaan
leg; 

,.dat hij voorts opmerkte dat, waar de be
treffende Verordening spreekt over gebouw
d e eigendommen en daarbij behoorende er
ven, z. i. de afstand naar Berkenrijs berekend 
moet worden vanaf het huis en stellig niet 
vanaf het zoogenaamde inrijhek; dat dit hek 
toch zich bevindt op ± 750 M. van het huis, 
terwijl die 750 M. door appellante niet aan 
den bewoner van het huis zijn verhuurd, al 
vormt die weg wel den toegang tot dat door 
haar verhuurde huis, hetwelk genummerd is 
Windgatscheweg 8; 

,,dat bedoelde directeur nog mededeelde, 
dat het een houten hek is met steenen pila
ren, dat op die plaats is gezet uit practische 
overwegingen; dat, waar de huurder van het 
huis dien weg niet heeft gehuurd, ook niet 
gezegd kan worden dat die weg behoort tot 
het erf van dit gebouwde eigendom; dat ap
pellante dien weg mede heeft aangelegd voor 
haar houtbedrijf, dat zij daar uitoefent; dat 
zij dien weg daartoe dan ook gebruikt, zoo
als deze ook gebruikt wordt door de boeren, 
die op het omliggende terrein weiden hebben 
om hun vee over te leiden en ook anderszins 
voor hun bedrijf; dat de afstand van het be
doelde hek tot den Noorddijk ongeveer 160 
M . bedraagt; 

,,dat de Raad, gelet op bovenstaande toe
lichting, van oordeel is dat de bij vertoog
schrift als "oprijlaan" betitelde weg, niet in 
den zin der Verordening als een bijbehoorend 
erf is aan te merken, nu immers ter vergade
ring is medegedeeld, dat die weg niet mede 
verhuurd is met het gebouwde eigendom; 

"dat hieruit volgt, dat om te beoordeelen 
of dit eigendom al dan niet in de onmiddel
lijke nabijheid ligt van den openbaren weg 
de Berkenrijs, de afstand te meten valt vanaf 

het gebouw met het daarbij verhuurde erf en 
niet vanaf het z.g. inrijhek; 

,,dat eerstbedoelde afstand, naar bij ver
toogschrift niet is tegengesproken, meer dan 
1 K .M. bedraagt, zijnde dit, naar 's Raads 
oordeel, een afstand die niet beantwoordt 
aan het begrip onmiddellijke nabijheid; 

"dat bij vertoogschrift de zienswijze wordt 
verdedigd, dat niet de afstand tot den weg: 
Berkenrijs onder het oog moet worden ge
zien, doch die naar den openbaren weg den 
Noorddijk, die op slechts korten afstand ge
gelegen is van het "inrijhek" van het aange
slagen perceel; 

,,dat, zooals zooeven reeds is overwogen, 
niet de afstand vanaf bedoeld hek, doch die 
vanaf het gebouw en het daarbij verhuurde 
erf moet worden in oogenschouw genomen; 

,,dat, zooals appellantes directeur ter ver
gadering mededeelde, de afstand van het ge
bouwde eigendom met het daarbij verhuurde 
erf tot aan dat hek ± 750 M. bedraagt, ter
wijl die van dit hek tot aan den Noorddijk ± 
160 M. bedraagt, tezamen alzoo een afstand'. 
van ± 900 M. welke afstand, naar 's Raads 
oordeel, evenmin beantwoordt aan het cri
terium onmiddellijke nabijheid; 

,,dat op dezen grond de beslissing, waar
tegen beroep, niet in stand kan blijven, en 
de overige grieven van appellante derhalve 
door den Raad buiten beschouwing worden 
gelaten;" 

0. dat in cassatie tegen de uitspraak van 
den R . v. B. de navolgende grieven worden 
aangevoerd: 

1 °. dat de R. v. B., aannemende dat d e 
afstand tot den openbaren weg vanaf het 
perceel van aanslag en niet van het hek moet 
worden gemeten, ten onrechte in aanmer
king neemt den afstand van het gebouwde 
perceel tot het inrijhek plus den afstand van 
dat hek tot den openbaren weg de Noord
dijk, inplaats van den afstand van het ge
bouwde perceel tot den Noorddijk hemels
breed gemeten; 

2 °. dat echter de R. v. B. ten onrechte de 
oprijlaan niet als behoorende bij het perceel 
beschouwt omdat die weg niet mede ver
huurd is met het gebouwde eigendom, doch 
dat met den feitelijken toestand moet worden 
rekening gehouden; dat de feitelijke toestand 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een mooi hek waarop de naam van de onder
werpelijke buitenplaats is vermeld, daarmede 
ieder onbevooroordeelde de grens van het 
buitengoed aanduidende, en dat voorts de 
aanleg van de geheele buitenplaats de be
doeling van schepping van een geheel, tot 
voormeld oprijhek, aantoont; dat derhalve 
ter beoordeeling van de rechtmatigheid van 
den aanslag de afstand moet worden gemeten 
vanaf het "oprijhek" tot den openbaren weg 
,,de Noorddijk", zijnde ± ,60 meter en op · 
grond daarvan de voormelde aanslag moet 
worden gehandhaafd; 

0. dat de eerste grief moet worden ver
worpen, omdat de R. v. B., ter beoordeeling 
van de vraag of het onderwerpelijke huis 
met het daarbij behoorende erf in de onmid
dellijke nabijheid van den bedoelden open-
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baren weg is gelegen, terecht niet den af
stand, waarop het huis hemelsbreed van dien 
weg verwijderd ligt, in aanmerking heeft ge
nomen, doch, zooals de Raad blijkbaar doet, 
den afstand, gemeten langs den weg, dien 
men volgen moet om van het huis met bij
behoorend erf af den openbaren weg te be
reiken; 

0. wat de tweede grief betreft: 
dat al hetgeen als kenmerkend voor den 

feitelijken toestand wordt aangevoerd in cas
satie buiten beschouwing moet biijven, om
dat uit niets blijkt dat die gegevens van fei
telijken aard ook voor den R . v. B. te berde 
zijn gebracht; 

dat voorts 's Raads beslissing niet, zooals 
bij •de grief wordt aangenomen, enkel berust 
op het niet te zamen met het huis verhuurd 
zijn van den weg, doch ook op de omstandig
heden dat de weg door belanghebbende is 
aangelegd o. a. voor haar houtbedrijf ter 
plaatse en daartoe door haar wordt benut, 
zoomede dat de boeren, die op het omlig
gende terrein weiden hebben, dien ten be
hoeve van hun bedrijf gebruiken, uit welk 
een en ander de Raad heeft kunnen afleiden, 
dat meerbedoelde weg niet deel uitmaakt 
van het bij het huis behoorend erf; 

dat ook deze grief dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

zB Maart r943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3.) 

De burgemeester had besloten aan een 
gemeente-ambte.naar terzake van plichts
verzuim aan te zeggen, dat hij voorne
mens was hem te straffen met een schor
sing gedurende veertien dagen. D e amb
tenaar ging in beroep bij het gemeente
lijk scheidsgerecht, hetwelk adviseerde 
die straf op te leggen. De burgemeester 
legde toen evenwel de straf van ontslag 
op. De ambtenaar ging tegen dit besluit 
wederom in beroep bij het scheidsge
recht, dat adviseerde tot intrekking van 
het ontslagbesluit en tot het opleggen 
van voornoemde straf van schorsing. 
De burgemeester besloot nu dit advies 
niet op te volgen en het ontslag te hand
haven. De ambtenaar gaat nu in beroep 
bij den Centralen Raad van Beroep. 

Ten onrechte heeft de ambtenaar an
dermaal een uitspraak van het scheids
gerecht uitgelokt; hij had tegen het eer
ste ontslagbesluit beroep op den C. R. 
v. B. moeten instellen. Dat besluit is nu 
onaantastbaar geworden. Er is geen al
gemeen verbindend voorschrift, dat den 
burgemeester verplicht terug te komen 
van een dergelijk onaantastbaar besluit, 
zoodat het beroep tegen het besluit tot 
handhaving van het ontslag ongegrond 
is. 

Uitspraak in zake: 
X, wonende te Rotterdam, klager in per

soon ter openbare terechtzitting verschenen, 

b ijgestaan door zijn raadsman Mr. H. J. van 
Urk, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Burgemeester van Rotterdam, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden Mr. L. A. Vrees
wijk, hoofdcommies ter secretarie dier ge
meente, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

son_en; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam 

waarnemen.de de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier Gemeente, gelet op het feit, 
dat de portier tevens met nevenarbeid belast 
bij den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon (Gemeentelijk Tehuis 
voor Ouden van Dagen) X zich aan plichts
verzuim heeft schuldig gemaakt en gelet 
voorts op het Ambtenaren.regllment en in 
het bijzonder op artikel 71 van dit reglement , 
dd. 8 April 1942 heeft besloten: 

r•. X voornoemd, door toezending van een 
afschrift van dit besluit, aan te zeggen, dat 
hij het voornemen heeft hem te straffen met 
schorsing gedurende veertien dagen met 
geheel gemis van bezoldiging; 

2•. ter kennis van betrokkene te brengen, 
dat, wanneer hij opnieuw reden tot ernstige 
klachten geeft, zijn ontslag uit den Gemeente
dienst in overweging zal worden genomen; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Rotter
damsche Gemeentepersoneel, bij hetwelk X 
tegen vorenbedoeld strafbesluit in beroep 
was gekomen, bij uitspraak, welke op 3 Juni. 
1942 in afschrift aan partijen is medegedeeld , 
den Burgemeester heeft geadviseerd X de 
hem wegens plichtsverzuim aangezegde straf 
van schorsing gedurende veertien dagen met 
geheel gemis van bezoldiging op te leggen~ 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam , 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente - gezien voor
meld advies van het Scheidsgerecht en over
wegende, dat de bij de behandeling voor het 
Scheidsgerecht gebleken omstandigheden tot 
de conclusie moeten leiden, dat het belang. 
van den dienst en het algemeen belang zich 
verzetten tegen handhaving in den gemeente
dien.st van een ambtenaar, die juist op tijden, 
waarop ten volle op hem moet worden ver
trouwd, blijk geeft zijn plicht ernstig te ver
zaken, en gelet op het bepaalde in artikel 92 
van het Ambtenarenreglement dd. 29 Juni 
I 942 heeft besloten: 

a. het door het Scheidsgerecht voornoemd 
bij zijn uitspraak dd . 3 Juni 1942 gegeven 
advies in de zaak van den portier met neven
arbeid belast bij het Tehuis voor Ouden van 
Dagen, X, niet op te volgen; 

b. den betrokkene te straffen met ontslag: 
uit den gemeentedienst, ingaande I Juli 1942 ~ 

0 . dat X ook tegen evenbedoeld besluit 
beroep heeft ingesteld bij voornoemd Scheids
gerecht, hetwelk bij uitspraak, welke op 
IS September 1942 in afschrift aan partijen 
is medegedeeld, den Burgemeester heeft 
geadviseerd om, met intrekking van zijn 
besluit van 29 Juni 1942 tot ontslag van X 
uit den gemeentedienst, dezen, overeenkom-
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stig het advies va het Scheidsgerecht van 
3 Juni 1942, wegens plichtsverzuim te straf
fen met schorsing in zijn betrekking gedu
rende veertien dagen met geheel gemis van 
bezoldiging; 

0 . dat vervolgens de Burgemeester van 
Rotterdam in zijn meergenoemde hoedanig
heid, gelet op zijn vorenbedoeld besluit van 
29 Juni 1942 en gezien het zoo juist vermelde 
advies van het Scheidsgerecht dd. 15 Sep
tember 1942, bij b esluit van 26/ 29 October 
1942 heeft besloten het door het Scheids
gerecht bij zijn uitspraak van 15 September 
1942 gegeven advies niet op te volgen en 
mitsdien het aan den portier met neven
arbeid in het Tehuis voor Ouden van Dagen, 
X, met ingang van 1 Juli 1942 verleend 
ontslag te handhaven; 

0. dat Mr. H . J. van Urk voornoemd, als 
gemachtigde van klager, tegen vorenbedoeld 
besluit van 26/ 29 October 1942, en voor
zooveel noodig tegen dat van 29 Juni 1942, 
beroep bij dezen Raad heeft ingesteld en bij 
klaagschrift, hetwelk op 9 December 1942 
ter griffie van den Raad is ingekomen, op de 
daarbij en bij het aanvullende klaagschrift 
aangevoerde gronden heeft verzocht eerst
genoemde besluit, c.q. beide besluiten te 
willen nietigverklaren ter zake van oneven
redigheid tusschen de gepleegde overtre
dingen en de opgelegde straf; 

In rechte: 
0. dat het besluit van verweerder van 

26/ 29 October 1942 is genomen, nadat voor
meld Scheidsgerecht in de zaak een advies 
had uitgebracht, zoodat krachtens het be
paalde in artikel 3, lid 2, aanhef en sub b, 
der Ambtenarenwet 1929 deze Raad bevoegd 
is in eersten en eenigen aanleg over dat 
besluit te oordeelen; 

0. dat klager ten genoege van den Raad 
heeft aangetoond het beroep te hebben 
ingesteld binnen 30 dagen na den dag, waarop 
hij van dat aangevallen besluit redelijkerwijs 
heeft kunnen kennis dragen - als welken dag 
de Raad ten deze aanneemt 10 November 
1942, toen het besluit aan klagers echtge
noote vanwege verweerder is uitgereikt -
zoodat, nu ook overigens niet eenige reden 
aanwezig is welke zoude moeten leiden tot 
niet-ontvankelijk-verklaring van het tegen 
het besluit van 26/ 29 October 1942 ingestelde 
beroep, klager in dat beroep moet worden 
ontvangen; 

0 . dat alsnu moet worden beantwoord de 
vraag, of dat besluit var\ 25/ 29 October 1942 
op eer\ der gronden, bedoeld il"I artikel 58, 
lid 1 en 2, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangetast ; 

0. dat verweerders hiervorenvermeld 
besluit van 29 Juni 1942 is een besluit tot 
oplegging van straf, waarvan sprake is in de 
tweede zinsnede van het eerste lid van 
artikel 72 van het Ambtenarenreglement der 
gemeente Rotterdam, zijnde immers dit 
besluit tot strafoplegging genomen, nadat het 
Scheidsgerecht uitspraak had gedaan om
trent voormeld besluit van 8 April 1942, 
houdende het voornemen tot oplegging van 
een straf aan klager; 

0. dat door de bij besluit van den Burge
meester van Rotterdam var\ 12 September 
1941 (Gemeenteblad 1941, N°. 48) in dat 

artikel 72, eerste lid, aangebrachte wijziging, 
het administratieve orgaan, dat een besluit 
houdende het voornemen tot strafoplegging 
heeft genomen, niet meer, zooals tevoren, bij 
de strafoplegging gebonden is aan de uit
spraak, welke het Scheidsgerecht ter zake 
van het besluit nopens de voorgenomen straf
oplegging heeft gegeven, en dan ook kan 
opleggen de straf, welke het orgaan passend 
acht voor de oorsproflkelijk tenlastegelegde 
overtreding; 

0 . nu dat een betrokkene, die tegen een 
zoodanig besluit tot strafoplegging bezwaar 
heeft, niet andermaal een uitspraak van het 
Scheidsgerecht kan uitlokken, vermits artikel 
93 van het Ambtenarenreglement zich daar
tegen verzet, krachtens hetwelk immers pet 
Scheidsgerecht slechts éénmaal oordeelt over 
hetzelfde feit, moetende, naar 's Raads oor
deel, onder dit "feit" worden verstaan het 
feit, dat voor het administratieve orgaan aan
leiding was het besluit te nemen, de hande
ling te verrichten of te weigeren te besluiten 
of te handelen, derhalve de grond, waarop 
zoodanig besluit, dusdanige handeling of 
weigering berust, zijnde in een strafbesluit 
de ten laste gelegde overtreding, dus in casu : 
plichtsverzuim; 

0. dat de Raad dan ook niet onderschrijft 
het oordeel van het Scheidsgerecht, dat "feit" 
in een geval als dit zou zijn de straf, welke is 
aangezegd eventueel opgelegd, nocJ-. ook de 
meening van verv.'eerders gemachtigde, ter 
terechtzitting van den Raad verdedigd, als 
zoude "feit" in gezegd artikel 93 identiek 
zijn met het besluit, de handeling onder
scheidenlijk de weigering om te besluiten of 
te handelen; 

0. dat mitsdien voor klager beroep op het 
Scheidsgerecht tegen het besluit van 29 Juni 
1942 niet openstond, doch hij, nu hij bezwa
ren tegen dat besluit had, krachtens het be
paalde in artikel 3, lid 2 aanhef en sub b, 
juncto artikel 60, lid 1 , der Ambtenarenwet 
1929 tijdig bij dezen Raad in beroep had 
moeten komen; 

0. dat zulks evenwel niet is geschied, 
zoodat verweerders besluit van 29 Juni 1942 
intusschen onaantastbaar is geworden en 
klager in zijn thans ingesteld beroep, voor
zoover het tegen dit besluit is gericht, niet
ontvankelijk moet worden verklaard; 

0. dat het besluit van 26/ 29 October 1942 
niet kan worden gezegd te strijden met eenig 
algemeen verbindend voorschrift, vermits 
niet zoodaI"1ig voorschrift valt aan te wijzen, 
krachtens hetwelk verweerder verplicht zoude 
kunnen worden om niet te handhaven, en 
dus terug te komen op, het intusschen onaan
tastbaar geworden besluit van 29 Juni 1942, 
waarbij klager met ingang van 1 Juli 1942 
is gestraft met ontslag uit den gemeente
dienst wegens plichtsverzuim; 

0. dat ook niet met recht kan worden 
betoogd, dat verweerder bij het nemen van 
het besluit van 26/ 29 October 1942 van zijn 
bevoegdheid, om het besluit van 29 Juni 1942 
te handhaven, kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat, waar het besluit van 26/ 29 October 
1942 niet is eer\ besluit tot disciplinaire straf
oplegging, doch enkel betreft het handhaven 
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van een onaantastbaar geworden besluit tot 
zoodanige strafoplegging, van toepassing van 
het tweede lid van artikel 58 der Ambte
narenwet 1929 door dezen Raad geen sprake 
kan zijn; 

0. dat uit een en ander volgt, dat klagers 
beroep tegen het besluit van 26/29 October 
1942 ongegrond moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het onderhavige beroep, voor

zoover het is gericht tegen verweerders besluit 
van 29 Juni 1942, niet-ontvankelijk; 

Verklaart dat beroep, voorzoover het is 
gericht tegen het besluit van verweerder van 
.26/29 October 1942, ongegrond. 

(A.B.) 

i8 Maart 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Nonactivir 
teitsregeling burgerlijk Rijkspersoneel.) 

Het stellen op non-activiteit krachtens 
de Nonactiviteitsregeling burgerlijk 
Rijkspersoneel geschiedt steeds tot we
deropzegging. Men ontleent derhalve 
aan de regeling zijner nonactiviteitsbe
zoldiging voor een jaar niet het recht om 
nu ook gedurende dat geheele jaar op 
non-activiteit te blijven. 

Uitspraak in zake: 
Jhr. J. J. Boreel de Mauregnault, wonende 

te 's-Gravenhage, eischer in hooger beroep, 
niet verschenen; 

tegen: 
den Commissaris voor de belangen van de 

voormalige Nederlandsche Weermacht te 
's-Gravenhage, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden B. J. Hoogewoo
ning, referendaris bij het Commissariaat voor 
de belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van 9eroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde bij besluit van 16 Juni 

1942 aan eischer wegens verandering in de 
inrichting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam was, met ingang van 1 Juli 1942 eervol 
ontslag heeft verleend uit zijn betrekking 
van commies bij de militaire bureelen; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 8 November 
1942 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het door eischer (toenmaals 
klager) tegen dat besluit ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer tegen deze uitspraak tijdig 
in hooger beroep is gekomen en onder aan
voering van gronden kennelijk heeft bedoeld 
den Raad te verzoeken die uitspraak en 
voormeld besluit, voorzoover dit tengevolge 
heeft, dat zijn non-activiteitsbezoldiging met 
ingang van 1 Juli 1942 wordt vervangen door 
wachtgeld, te vernietigen; 

In rechte: 
0. dat de Raad zich geheel vereenigt met 

de gronden, waarop de aangevallen uitspraak 
berust, en dezelve overneemt; 1 
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0. dat die gronden door hetgeen door 
eischer is aangevoerd in geenen deele worden 
aangetast ; 

0. dat voormelde uitspraak derhalve moet 
worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht 1 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

De rechtsoverwegingen van het Ambte-
narengerecht luidden als volgt: 

In rechte: 
0. dat tusschen partijen is onbetwist en 

ook voor het Gerecht vaststaat, dat klager· 
met ingang van 1 Aug. 1941 van zijn ambte
lijke werkzaamheid was ontheven en op non
activiteit gesteld; 

0. dat klagers bezwaar tegen het voor
melde ontslagbesluit hierin gelegen is, dat 
zijn non-activiteitsbezoldiging, blijkens een 
aan hem door het toenmalig Hoofd van het 
Afwikkelingsbureau gezonden mededeeling, 
d.d. 4 December 1941, geregeld was tot I 
Augustus 1942, en hij dus niet vóór 1 Augus
tus 1942, met name niet, zooals bij het be
streden besluit plaats had, met ingang van 
1 Juli 1942 kon worden ontslagen; 

0 . dat de regeling van klagers non-activi
teitsbezoldiging is gegrond op een beschik
king van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Algemeen Bestuur, d.d. 
18 November 1940, in artikel 12 dier be
schikking aangeduid als "Non-activiteits
regeling burgerlijk Rijkspersoneel"; 

0. dat artikel 1, lid 1, dezer regeling 
luidt: Burgerlijke Rijksambtenaren, wier 
diensten in verband met de sedert den 1oden 
Mei 1940 ingetreden bijzondere omstandig
heden tijdelijk gemist kunnen worden, kun
nen door den Secretaris-Generaal, waar
nemend Hoofd van het betreffende Departe
ment van Algemeen Bestuur, of door het 
Hoofd van het Afwikkelingsbureau bij het 
Departement van Defensie, na verkregen 
instemming van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, tot weder
opzegging, voorloopig voor ten hoogste één 
jaar, op non-activiteit gesteld worden; 

0. dat ingevolge voormelde bepaling de 
daarbij bedoelde ambtenaren voorloopig voor 
ten hoogste een jaar op non-activiteit konden 
worden gesteld, echter tot wederopzegging, 
en dan ook ten opzichte van klager moet 
worden aangenomen, dat hij met ingang van 
1 Augustus 1941 op non-activiteit was ge
steld tot 1 Augustus 1942, tenzij hij eerder 
werd opgezegd, hetgeen inderdaad tegen 
I Juli 1942 heeft plaats gehad; 

0. dat de aan klager bij voormelden brief, 
d.d. 4 December 1941 meegedeelde regeling 
der non-activiteitsbezoldiging, die zich inder
daad uitstrekt tot 1 Augustus 1942, niet 
anders is op te vatten, dan als een vaststel
ling van klagers salaris over de periode 
1 Augustus 1941 tot I Augustus 1942, voor 
het geval klager gedurende deze geheele pe
riode op non-activiteit zou blijven, doch 
klager aan die regeling, die bovendien geen 
algemeen verbindend voorschrift is, geen 
recht kan ontleenen om tot I Augustus 1942 
op non-activiteit te blijven; 

0. dat het bestreden besluit derhalve niet 
strijdt met eenige bepaling der voormelde 
non-activiteitsregeling burgerlijk Rijksper-

6 
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soneel, terwijl evenmin is gebleken, dat het 
besluit zou strijden met eenig ander te dezen 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, noch ook dat verweerder bij het ne
men daarvan van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik zou hebben gemaakt, dan 
tot de doeleinden waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0 . dat mitsdien bij gebreke van gronden 
als bedoeld in artikel 58, lid 1, der Ambte
narenwet 1929, het beroep ongegrond moet 
worden verklaard. 

(A. B .) 

z9 Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 1401 (onr. overheids
daad); Rv. artt. 398-429.) 

De al of niet oirbaarheid van het door 
de gemeente kiezen van de goedkoopere 
methode om het vuilwatervraagstuk op 
te lossen is belichaamd in twee stellingen 
van het cassatiemiddel, welke stellingen 
echter niet voor het eerst in cassatie kun
nen worden onderzocht, aangezien de be
slissing daaromtrent afhangt van een on
derzoek mede van feitelijken aard. 

Het kiezen van de goedkoopere me
thode kan, uit het oogpunt der te behar
tigen gemeentebelangen, heel goed ge
rechtvaardigd en zelfs geboden zijn, 
maar dit sluit niet uit, dat tegenover den 
eigenaar van een bedreigd perceel de 
eventueel nadeelige gevolgen, die daar
uit voor dezen mochten voortvloeien, 
voor rekening der gemeente behooren te 
komen. In hare verhouding tot dezen 
eigenaar kan de gemeente, indien de ge
kozen maatregel faalt, niet met vrucht 
beweren aan hare verplichting de zorg
vuldigheid in acht te nemen, welke in 
het maatschappelijk verkeer ten aanzien 
van diens eigendom betaamde, te hebben 
voldaan. Het Hof heeft dan ook terecht 
beslist, dat de gemeente zich thans niet 
te harer rechtvaardiging beroepen kan 
op later gerezen moeilijkheden (noodtoe
stand), die het gevolg zijn van een in
dertijd gekozen gedragslijn, ten aanzien 
waarvan der gemeente door den eige
naar, aan wien overlast wordt aange
daan, een verwijt kan worden gemaakt. 

De Gemeente Tilburg, wier zetel is geves
tigd te Tilburg, ten deze vertegenwoordigd 
door haren Burgemeester, eischeres tot cas
satie van een op 24 Maart 1942 door het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch tusschen par
tijen gewezen arrest, adv. Jhr. Mr. A. K. C. 
de Brauw, geuleit door Jhr. Mr. J. H. de 
Brauw, 

tegen: 

1 °. S ara Haas, weduwe van Alexander van 
Oss, wonende te Amsterdam; 2 °. Jacob van 
Oss, wonende te Amsterdam; 3 °. Robert van 
Oss, wonende te Oisterwijk, verweerders in 
cassatie, adv. Mr. A. F. Visser van IJzen
doorn. 

D e H ooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Alexander van Oss, de rechtsvoorgan

ger der verweerders in cassatie, bij inleiden
de dagvaarding de gemeente Tilburg heeft 
gedagvaard voor de Arr.-Rechtbank te Breda, 
daarbij o. m. stellende: 

dat hij sedert 29 Maart 1918 in eigendom 
en gebruik heeft een perceel gelegen onder 
Oisterwijk, op korten afstand van het ri
viertje de Voorste S troom, op welk perceel 
hij kort n a den aankoop een nieuw gebouw 
met slagerij heeft doen optrekken, waarin 
hij het slagersbedrijf uitoefent, terwijl hij het 
beneden gedeelte bewoont en het afzonder
lijk bovenhuis verhuurt; 

dat dit riviertje door de gemeente Tilburg 
sede1 t tientallen Jaren in de hoogste mate 
worèt verontreinigd, doordien zij daarin door 
waterleidingen den inhoud harer riolen doet 
afvloeien met het te voorziene gevolg, dat 
dit zeer vervuilde en dikwijls in rottende gis
ting verkeerende water in wijden omtrek de 
atmosfeer bederft, doordat het bij voortdu
ring walgelijk stinkende uit wasemingen ver
spreidt, waardoor het genot der bewoning 
en dientengevolge de gebruiks- en kapitaals
waarde van het perceel van van Oss sterk 
vermindert en van Oss schade ondervindt in 
zijn bedrij f en bij de verhuring van de boven
woning, terwijl het verfwerk en de koperen 
voorwerpen worden aangetast; 

dat van Oss op deze gronden heeft gevor
derd verklaring, dat deze handeling van de 
gemeente onrechtmatig is, en haar veroor
deeling tot vergoeding van de hem daardoor 
veroorzaakte schade; 

dat de R echtbank - na bij vonnis van 12 
April 1938 een comparitie van partijen te 
hebben bevolen tot het geven van inlichtin
gen betreffende de vraag of en in welke mate 
van Oss hinder ondervindt - bij vonnis van 
24 Mei 1938 op grond van de door partijen 
verstrekte inlichtingen heeft aangenomen, 
dat de iemeente door de vervuiling van den 
Voorste Stroom jegens van Oss heeft begaan 
een onrechtmatige daad en vervolgens, na 
één bij dit vonnis nog bevolen deskundigen
onderzoek betreffende de bedrijfsschade, bij 
vonnis van 3 Juni 1941 de vorderingen, zij 
het ook de vordering tot schadevergoeding 
tot een minder bedrag dan het gevorderde, 
heeft toegewezen; 

0 . dat de gemeente van deze drievonnissen 
der Rechtbank in hooger beroep is gekomen 
en daartegen verschillende grieven heeft aan
gevoerd, waarvan thans nog slechts van be
lang is de tweede grief aangevoerd tegen het 
vonnis van 24 Mei 1938 n.l.: dat de Recht
bank t en onrechte aanneemt, dat de gemeen
te door de besproken vervuiling een onrecht
matige daad jegens van Oss heeft begaan; 

0, dat het Hof, bij het bestreden arrest, de 
drie beroepen vonnissen der R echtbank heeft 
bevestigd - behoudens op een punt, dat 
thans van geen belang is - na o.m, op de 
bovenvermelde grid, te hebben overwogen: 

dat de gemeente zich gegriefd acht, dat de 
R echtbank de handelwijze der gemeente heeft 
beschouwd als een onrechtmatige daad jegens 
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van Oss, aangezien deze overlast door de ge
meente wordt aangedaan terwille van het 
openbaar belang, bij àe uitvoering van haar 
overheidstaak; 

dat de gemeente echter aan geenerlei be
paling van geschreven of ongeschreven recht 
ten behoeve van de uitvoering van haar 
overheidstaak bestaande in de zorg voor de 
uitloozing der gemeente-riolen rechtstreeks 
of middellijk eenige bijzondere bevoegdheid 
ontleent ten aanzien van den eigendom van 
anderen, laat staan eene bevoegdheid, waar
van slechts de gemeente zelve de grenzen zou 
hebben vast te stellen; 

dat derhalve, wanneer, gelijk hier het ge
val is, door de wijze waarop de gemeente het 
voormelde, haar toevertrouwde overheidsbe
lang behartigt, het genot der bewoning van 
de panden in de omgeving van het water, 
waarop de uitloozing plaats vindt, wordt ver
minderd en die panden zelve, met name het 
verfwerk, daarvan de schadelijke inwerking 
ondervinden, de gemeente een ongeoorloofde 
inbreuk op den eigendom dier panden maakt 
en dus een onrechtmatige daad in den zin van 
art. 1401 B. W. tegenover den eigenaar daar
van pleegt, bijaldien alle omstandigheden van 
het geval en dus ook de omstandigheid, dat 
de overlast aan den eigenaar wordt aange
daan ter w;:le van een openbaar belang, in 
aanmerking genomen, moet worden geoor
deeld, dat zoodanige overlast de grens over
schrijdt van hetgeen oirbaar is; 

dat de gemeente zich in dit verband er op 
heeft beroepen, dat zij al het mogelijke heeft 
gedaan om de vervuiling van de Ley te be
eindigen, dat het rioolwater echter alleen 
langs dit riviertje kan worden afgevoerd en 
dat de gemeente ten opzichte van dien afvoer 
in noodtoestand verkeert; 

dat echter de gemeente blijkens hetgeen 
zij omtrent de geschiedenis van het Tilburg
sche vuilwater-vraagstuk sedert 1870 heeft 
medegedeeld, er indertijd niet toe is overge
gaan om door middel van drainage- en vloei
velden onder Hilvarenbeek dit afvalwater 
te reinigen, omdat deze wijze van blijkbaar 
algeheele reiniging te hooge kapitaalsuitga
ven en bedrijfsonkosten medebracht, doch de 
gemeente alstoen de minder kostbare che
mische reiniging van dit afvalwater heeft 
verkozen, hoewel bij voorbaat vaststond, dat 
door deze reinigingsmethode het water niet 
geheel werd gereinigd en slechts opheffing 
van den overlast, welke de verontreiniging 
veroorzaakte, in het uitzicht werd gesteld; 

dat dientengevolge de gemeente zich thans 
er niet op kan beroepen, dat zij door toename 
der bevolking dezer gemeente, de vermeerde
ring van het aantal der daar gevestigde fa
brieken en het bestaande gebrek aan de voor 
deze wijze van reiniging benoodigde chemi
caliën de vervuiling van het rioolwater wel
licht niet op staanden voet afdoende kan op
lossen; 

dat hieruit tevens volgt, dat niet is geble
ken van cie noodzakelijkheid voor de gemeen
te om met dit rioolwater het riviertje de Ley 
tot ver buiten de gemeentegrenzen te ver
ontreinigen; 

dat de Rechtbank derhalve terecht heeft 
aangenomen, dat deze aan de gemeente ver
weten handelingen een onrechtmatige daad 
tegenover van Oss oplevert, zoodat d e tweede 
grief tegen het vonnis van 24 Mei 1938 onge
grond is; 

0. dat de Gemeente tegen 's-Hofs arrest 
het volgende middel van cassatie heeft aan
gevoerd: 

S. , althans v. t. van de artt. 1401, 1402 en 
1403 B. W., 48 Rv., 135, 141 en 179 Gem.wet, 
zooals die luidde vóór de daarin door de wet 
van 31 Januari 1931, Stbl. no. 41 , gebrachte 
wijzigingen, 167, 168, 175 en 209 Gem.wet, 
door te beslissen en te overwegen als boven
vermeld, 

waarbij het Hof over het hoofd zag, 
A. dat de door het Hof als vaststaand 

aangenomen omstandigheden, dat de ge
meente Tilburg er indertijd niet toe is over
gegaan om door middel van drainage en 
vloeivelden onder Hilvarenbeek het door de 
gemeente af te voeren afvalwater te reinigen, 
omdat deze wijze van blijkbaar algeheele rei
niging te hooge kapitaalsuitgaven en bedrijfs
onkosten medebracht, en dat de gemeente 
alstoen de minder kostbare chemische rei
niging van dit afvalwater heeft verkozen, 
hoewel bij voorbaat vaststond, dat door 
deze reinigingsmethode het water niet geheel 
werd gereinigd en slechts opheffing van den 
overlast, welke de verontreiniging veroor
zaakt, in uitzicht werd gesteld, niet de con
clusie wettigt, dat de overlast, die de ge
meente naar feitelijk vaststaat aan den 
rechtsvoorganger van verweerders en aan 
verweerders aandeed door de wijze waarop de 
gemeente het haar toevertrouwd overheids
belang, de zorg voor de uitloozing der ge
meenteriolen behartigde, de grens over
schreed van hetgeen oirbaar was, nu zij ter 
voorkoming van dien overla,t niet het middel 
van drainage en vloeivelden onder Hilvaren
beek maar chemische reiniging toepaste, daar 
niet van een gemeente kan worden gevergd, 
dat zij te hooge kapitaalsuitgaven en bedrijfs
onkosten te haren laste neemt en in elk geval 
de vraag of het oirbaar was in plaats van 
de duurdere methode, die blijkbaar algeheele 
reiniging van het afvalwater meebracht, de 
goedkoopere methode te kiezen, waardoor 
slechts opheffing van den overlast, welke de 
verontreiniging veroorzaakte, in het uitzicht 
werd gesteld, afhangt eenerzijds van de kos
ten van de duurste methode, omdat er me
thodes bestaan zoo kostbaar, dat redelijker
wijze niet kan gevergd worden, dat zij worden 
toegepast, en anderzijds van de mate van 
zekerheid, van de in uitzicht gestelde op
heffing van den overlast, daar indien de over
last werd opgeheven zonder algeheele reini
ging, voor algeheele reiniging geen aanleiding 
bestond, en het oirbaar is, een goedkoope 
niet volkomen zekere methode boven een 
duurdere zekere methode te verkiezen, indien 
het verschil in prijs zoo groot en de kans op 
falen van de goedkoope methode zoo gering 
is, dat het vermijden van die kans den hoo
geren prijs niet rechtvaardigt; 

B . dat indien de gemeente de grens van 
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hetgeen oirbaar is niet heeft overschreden, 
door het kiezen van· de goedkoopere me
thode, zij wel verplicht was , toen deze me
thode bleek te falen, betere voorzieningen te 
treffen, maar zij er zich dan ook op kan be
roep,~n door overmacht verhinderd te zijn 
deze vocrzieningen te treffen, immers, dat zij 
door toename der bevolking der gemeente 
Tilburg, door vermeerdering van het aantal 
der daar gevestigde fabrieken en het bestaan
de gebrek aan de voor deze wijze van reini
ging benoodigde chemicaliën de vervuiling 
van het rioolwater niet op staanden voet -af
doende kan oplossen, al hetgeen te meer 
klemt nu feitelijk vaststaat, dat door de ge
meente het volgende is gesteld: 

" D e gemeente is er ondanks groote offers 
en voortdu1 ende zorg niet in geslaagd het 
door haar op de Ley afgevoerde rioolvocht 
geheel te reinigen. Zij heeft een reinigings
inrichting van dit afvalwater in werking ge
steld, welke inrichting in April 1938 op volle 
capaciteit werkte. In November 1939 heeft 
de gemeente nog een bedrag van f 360,000 
uitgetrokken voor de algeheele nareiniging 
van het reeds voor een aanzienlijk percen
tage gezuiverde afvalwater. Doordat echter 
tijdens de krijgsverrichtingen in Mei 1940 de 
brug in den toegangsweg naar de reinigings
inrichting is vernield, werd de aanvoer van 
de benoodigde chemicaliën zeer bemoeilijkt. 
Bovendien was het benoodigde aluminium
sulfaat, dat voorheen uit België werd inge
voerd, sedert Mei 1940 niet meer te krijgen", 
de juistheid van al hetwelk door het Hof is 
aangenomen, althans in het midden gelaten; 

dat wanneer juist is - hetgeen het Hof in 
het midden liet - dat de gemeente de ver
vuiling van het rioolwater niet op staanden 
voet afdoende kan oplossen, daaruit volgt, 
dat de gemeente in de noodzakelijkheid ver
keert met dit rioolwater het riviertje de Ley 
tot ver buiten de gemeentegrenzen te veront
reinigen, welke noodzakelijkheid wellicht te 
voren, toen nog de duurdere reinigings
methode kon worden gekozen, niet bestond, 
maar ht:t niet de vraag is of deze noodzake
lijkheid toen al dan niet bestond, maar of de 
gemeente de grenzen van hetgeen oirbaar 
was overschreed door een methode te kiezen , 
die ten{{evolge had, dat met dit rioolwater 
het riviertje de Ley tot ver buiten de ge
meentegrenzen werd verontreinigd; 

0 . daaromtrent: 
dat de g :·ief, welke onderdeel A van het 

middel in de eerste plaats inhoudt, n.l., dat 
het Hof ten onrechte van de Gemeente vergt, 
dat zij ter voorkoming van den overlast voor 
van Oss kapitaalsuitgaven en bedrijfsonkos
ten te haren laste zoude nemen, welke met 
het oog op de draagkracht der Gemeente in 
volstrekten zin te hoog waren, feitelijk-en 
grondslag mist; 

dat toch het Hof met de woorden "te 
hooge kapitaalsuitgaven en bedrijfsonkosten" 
in het gegeven zinsverband slechts aanduidt 
uitgaven en onkosten, die hooger waren dan 
de gemeente verantwoord oordeelde ter op
lossing van het vuilwater-vraagstuk te haren 
laste te nemen, nu er een minder kostbare 

methode bestond, waardoor opheffing van 
den overlast in het uitzicht werd gesteld; 

dat het onderdeel A verder nog tweeërlei 
stelling bevat n.l. 1 °. dat het oir baar was in 
plaats van de duurdere methode, die blijk
baar algeheele reiniging van het afvalwater 
meebracht, de goedkoopere methode te kie
zen, waardoor slechts opheffing van den 
overlast, welke de verontreiniging veroor
zaakte, in het uitzicht werd gesteld, indien 
de duurdere remigingsmethode was een 
methode zoo kostbaar, dat redelijkerwijze 
niet kan gevergd worden dat zij werd toege
past, en 2 °. dat het oir baar is een goedkoo
pere niet volkomen zek<'re methode boven 
een duurdere zekere methode te verkiezen, 
indien het verschil in prijs zoo groot en de 
kans op falen van de goedkoope methode zoo 
gering is, dat het vermijden van deze kans 
den hoogeren prijs niet rechtvaardigt; 

dat uit het bestreden arrest niet blijkt, dat 
deze stellingen reeds eerder zijn te berde ge
bracht, terwijl zulks niet met vrucht voor het 
eerst in cassatie kan worden gedaan, aange
zien de beslissing omtrent die stellingen af
hangt van een onderzoek mede van feitelij
k-en aard; 

dat het middel Echter tevens, in zijne drie 
onderdeelen tezamen, inhoudt de bestrijding 
van de juistheid van 's Hofs oordeel, dat de 
Gemeente, nu zij indertijd een methode tot 
reiniging van het afvalwater, welke blijkbaar 
algeheele reiniging medebracht, als te kost
baar heeft verworpen, doch een minder kost
bare methode heeft gekozen, hoewel bii 
voorbaat vaststond, dat door deze methode 
het water niet geheel gereinigd werd en 
slechts opheffing van de overlast in het uit
zicht werd gesteld, zich te harer rechtvaar
diging met het oog op den overlast door de 
vervuiling van de Voorste Stroom veroor
zaakt, thans niet kan beroepen op den door 
haar gestelden noodtoestand; 

dat het middel ook in dit opzicht faalt; 
clat toch de G emeente teneinde zich de 

hooge uitgaven te besparen noodig voor een 
afdoenden maatregel ter voorkoming van den 
overlast, welke als gevolg van de wijze var, 
uitloozing der gemeenteriolen voor de eige
naren van zekere panden te voorzien was, 
een minder kostbaren doch minder zekeren 
maatregel, ondanks de daaraan verbonden 
kans op het blijven van den overlast voor 
deze eigenaren, heeft verkozen; 

dat de Gemeente dusdoende een gedrags
lijn volgde, welke wel is waar van uit het 
oogpunt der door haar te behartigen gemeen
tebelangen volkomen gerechtvaardigd en 
zelfs geboden kon zijn, doch waarvan tegen
over den eigenaar van een bedreigd perceel 
de eventueele nadeelige gevolgen, die daaruit 
voor dezen mochten voortvloeien, voor haar 
rekening behooren te komen; 

dat de Gemeente dan ook niet, in de ver
houding tot dezen eigenaar, indien de geko
zen maatregel faalt en de overlast, als gevolg 
van de besparing van uitga •,en voor de ge
meente, niet wordt opgeheven, met vrucht 
kan beweren aan hare verplichting de zorg
vuldigheid in acht te nemen, welke in het 
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maatschappelijk verkeer ten aanzien van 
diens eigendom betaamde, te hebben vol
daan; 

dat het Hof daarom dan ook terecht heeft 
beslist, dat de Gemeente zich thans niet te 
harer rechtvaardiging kan beroepen op later 
gerezen moeilijkheden, die het gevolg zijn 
van een indertijd gekozen gedragslijn, ten 
aanzien waarvan der Gemeente door den 
eigenaar, aan wien overlast wordt aange
daan, een verwijt gemaakt kan worden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Met den geëerden pleiter voor verweerders 

wil het mij in de eerste piaats toeschijnen, 
dat de stelling van het middel onder A, waar
van de stellingen onder B. en C. rechtstreeks 
afhankelijk zijn, een niet toelaatbaar novum 
vormt, aangezien daarbij aan de orde worden 
gesteld vragen, welke in vorige instanties 
niet ter sprake zijn gebracht en wier beant
woording mede een onderzoek van feitelijken 
aard vereischt, immers feitelijke, Uwen Raad 
thans niet ten dienste staande, gegevens 
vergt, zoowel betreffende de werkelijke kos
ten van de, door de gemeente versmade en 
door het Hof als blijkbaar afdoend beschouw
de, methode tot voorkoming van overlast 
door de verontreiniging van het bedoelde 
water, als betreffende de mindere of meer
dere voorzienbaarheid der kans op falen van 
de gekozen minder kostbare methode. 

Mocht Uw Raad deze opvatting niet dee
len, dan meen ik in de tweede plaats, dat het 
middel desniettemin geen doel zal kunnen 
treffen. 

De stelling, dat van eene gemeente niet 
kan worden gevergd, dat zij te hooge kapi
taalsuitgaven en bedrijfsonkosten te haren 
laste neemt, kan m. i. het bestreden arrest 
niet deren, omdat met de daarin gebezigde 
woorden "te hooge kapitaalsuitgaven en be
drijfsonkosten" kennelijk niet wcrdt beäoeld, 
dat die uitgaven en kosten voor de gemeente 
een volstrekt beletsel tegen de keuze van de 
duurdere reinigingsmethode zouden hebben 
opgeleverd. Uit de daarop volgende tegen
stelling van de "minder kostbare" chemische 
reinigingsmethode blijkt immers, naar mijne 
meening, integendeel, dat het Hof bij eerst
bedoelde uitdrukking slechts gedacht heeft 
aan een betrekkelijk overwicht aan uitgaven 
en kosten bij de verworpen methode. 

Voor het overige wil het mij voorkomen, 
dat het door de gemeente gedaan beroep op 
den zoogenaamden "noodtoestand", waarin 
zij zoude zijn komen te verkeeren, en waar
mede blijkbaar werd bedoeld een berotp op 
omstandigheden, welke zouden aantoonen, 
dat de, aan de eigenaren van het ten dezen 
bedoelde pand aangedane, overlast àe, in het 
maatschappelijk verkeer oirbaar te achten, 
grens niet overschrijdt en daarom van on
rechtmatigheid der daaruit voortvloeiende 
genotsstoring geen sprake zoude zijn, door 
het Hof op goede, in het bestreden arrest 
vermelde en in het middel herhaalde, gron
den is verworpen. Uit die gronden valt im-

roers, naar het mij voorkomt, af te leiden, 
dat de gemeente, .;:ene, blijkbaar afdoende, 
reinigingsmethode, alleen op grond van de 
daaraan verbonden hooger~ kosten, verwer
pende ten gunste van eene met niet-onvoor
zienbare mogelijkheid - en, gelijk de uit
komst leerde en eischeresse trouwens zelf 
·toegeeft, tot dusver ook werkelijk - falende 
methode, immers van eene methode, waarvan 
bij voorbaat vaststond, dat het water er niet 
geheel door werd gereinigd en slechts ophef
fing van den overlast, welken de verontrei
niging veroorzaakte, in het uitzicht werd ge
steld, zich desbewust heeft bloot gesteld aan 
het gevaar, dat de wijze, waarop zij het ten 
dezen bedoelde openbaar belang tot heden 
behartigt, haar niet zoude kunnen ontlasten 
van het gegronde verwijt, dat zij den eigen
dom van anderen in meerdere mate aantast, 
dan door de omstandigheden, bepaaldelijk 
ook door de omstandigheid, dat die aantas
ting geschiedde bij de behartiging van een 
openbaar belang, gerechtvaardigd wordt. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
werping van het beroep, met veroordeeling 
van eischeresse tot cassatie in de daarop ge-
vallen kosten. (N. J .) 

22 Maart z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 2; Wet uitoefening Ge
neeskunst art. 3.) 

Art. r der wet van 1 Juni 1865 S. 60 
verstaat onder uitoefening der genees
kunst het "verleenen van genees-, heel
of verloskundigen raad of bijstand als 
bedrijf", zonder eenig voorbehoud; het 
begrip genees- of heelkundige bijstand 
is op zich zelf zoo ruim, dat daaronder 
inderdaad ook valt aan zieken ter be
vordering van hun genezing een behan
deling doen ondergaan als in de bewe
zenverklaring omschreven (met beide 
handen strijken over het gekleede li
chaam en het daarna afslaan van zijn 
handen door den magnetiseur). 

Nu een bijzondere voorziening t . a. v. 
de bevoegdheid der gerechten voor wat 
betreft feiten, gepleegd binnen het 
rechtsgebied van een gerecht, welks zetel 
in het zoogenaamde spergebied is ge
vestigd, terwijl de verdachte niet in dat 
gebied woont, niet is getroffen, bleef de 
algemeene regel van art. 2 Sv. in deze 
van toepassing, zoodat ook al zou het 
in het middel gestelde feit (onmogelijk
heid, om dat spergebied binnen te ko
men) hebben vastgestaan, de Rechtbank 
toch terecht op het ingestelde hooger be
roep de zaak van reg. op den grondslag 
der t.1.1. heeft onderzocht en beslist. 

Op het beroep van A. R., van beroep mag
netiseur, wonende te D elft, reg. van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van r Dec. 1942, waarbij in hoo
ger beroep met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Brielle van ro 
Sept. 1942, reg. ter zake van "twee feiten 
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van: niet toegelaten zijnde tot het uitoefenen 
van een beroep, waartoe de wet eene toela
ting vordert, buiten noodzaak dat beroep 
uitoefenen", met aanhaling van de artt. 436, 
eerste lid Sr., j 0

• Wet van I Juni 1865, S . 60, 
art. 1 en Wet van 25 Dec. 1878, S. 222, 23 en 
62 Sr., is veroordeeld tot twee geldboeten 
een van 100 gulden en een van 150 gulden eri 
een vervangende hechtenis van één maand 
voor elke boete. (Gepleit door Mr. F. Ch. R. 
Drossaart Bentfort) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den reg. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. ,,S. althans v. t. van art. 1 der Wet van 

1 Juni 1865 S. 60 juncto art. 436 Sr., artt. 
338, 339, 344, 350, 352, 358, 359, 415, 423, 
425 Sv., zulks doordat de Rechtbank de be
wezenverklaarde handelingen heeft geguali
ficeerd als uitoefening van de geneeskunst 
terwijl die handelingen geen uitoefening van 
de geneeskunst vormen, immers reguirant 
heeft uitdrukkelijk verklaard geen genees
kundigen raad of bijstand te verleenen, doch 
slechts kracht te geven. 

II. S., althans v. t. van art. 163 Grond
wet, van art. 14 der Wet A. B., artt. 271,585, 
586, 587, 588 Sv., alsmede§ 3 en § 5 van het 
decreet van den führer van 18 Mei 1940, art. 
39 Ver. 138/1941; § 2 Ver. 3/1940; bekend
making Rauter dd. 7 Mei 1941, artt. 2, 3, 
383 , 398 Sv., doordat reg. is gedagvaard voor 
het Kantongerecht te Brielle en hij tenge
volge van het feit, dat deze plaats ligt in het 
z.g. spergebied, ter terechtzitting niet heeft 
kunnen aanwe,:ig zijn, ofschoon hij daartoe 
alle middelen heeft aangewend;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met gua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, dat reg. te Rozenburg 
niet toegelaten tot het beroep van verleenen 
van genees- heel- of verloskundigen bijstand 
als bedrijf, buiten noodzaak: 

1°. op verschillende tijdstippen van het 
voorjaar 1941, een persoon genaamd M. van 
G., in diens woning, plaatselijk bekend Oude 
Polder A no. 18 op diens verzoek hem, van 
G., van een ziekte te genezen, een behande
ling heeft doen ondergaan, bestaande in het 
1net beide handen strijken over diens geklee
de lichaam alsmede het daarna afslaan van 
zijn handen en werkelijk, althans voorgewend 
strekkende tot diens genezing van die ziekte; 

2 ° . op verschillende tijdstippen van het 
jaar 1941 een persoon genaamd N. Z. in haar 
woning, plaatselijk bekend Oude Polder A 
No. 126, op haar verzoek haar van een ziekte 
te genezen, een behandeling heeft doen on
dergaan, bestaande in het met beide handen 
strijken over haar gekleede lichaam alsmede 
het daarna afslaan van zijn handen en werke
lijk althans voorgewend strekkende tot gene
zing van haar ziekte; 

0. wat het eerste middel betreft, 
dat de Rechtbank naar aanleiding van de 

hierin bedoelde verklaring van reg. heeft 
overwogen: 

,,dat zij verwerpt het verweer van ver
dachte, dat hij aan de (in de bewezenverkla
ring) genoemde personen geen genees- , heel
of verloskundigen raad of bijstand gaf doch 
hun slechts kracht gaf om tot genezing van 
hun kwalen te geraken, omdat genoemde 
personen, beide lijdende aan een ziekte, ken
nelijk verdachte uit Delft hebben laten over
komen naar Rozenburg om zijne behandeling 
te ondergaan t eneinde genezing te vinden en 
dat zij in het midden laat of deze behandeling 
( werkelijk) of slechts voorgewend, strekte 
tot genezing van de ziekten, waaraan ge
noemde personen lij den of leden; dat zoowel 
bij hen, die hem lieten komen, als hij ver
dachte, die kwam t enminste te goeder trouw 
de overtuiging moet hebben bestaan, dat ge
nezing te verkrijgen was, zoodat t en opzichte 
van de genoemde personen zijn daden als ge
nees- en heelkundigen bijstand moeten wor
den aangemerkt"; 

dat art. 1 der wet van I Juni 1865 S. 60 
onder uitoefening der geneeskunst verstaat 
het "verleenen van genees-, heel- of verlos
kundigen raad of bij st and als bedrij f", zonder 
eenig voorbehoud en het begrip genees- of 
heelkundigen bijstand op zich zelf zoo ruim 
is, dat daaronder inderdaad ook valt aan 
zieken ter bevordering van hun genezing een 
behandeling doen ondergaan als in de bewe
zenverklaring omschreven; 

dat dus dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0 . wat het tweede middel betreft : 
dat dit feitelijken grondslag mist, aange

zien uit het p.-v. der terechtzitting in eersten 
aanleg alleen blij kt, dat req. daa r niet is ver
schenen, terwij l noch het p.-v. der terecht
zitting in hooger beroep, noch het vonnis der 
Rechtbank omtrent reguirants niet verschij
nen in eersten aanleg iets vermelden; 

dat bovendien , nu een bijzondere voor
ziening t. a. v. de bevoegdheid der gerechten 
voor wat betreft feiten , gepleegd binnen het 
rechtsgebied van een gerecht, welks zetel in 
het zoogenaamde spergebied is gevestigd, 
terwijl de verdachte niet in dat gebied woont, 
niet is getroffen, de algemeene regel van art. 
2 Sv. in deze van toepassing bleef, zoodat, 
ook al zou het in het middel gestelde feit 
hebben vastgestaan, de Rechtbank toch 
terecht op het ingestelde hooger beroep de 
zaak van reg. op den grondslag der telaste
legging heeft onderzocht en beslist; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

"Bij het eerste middel wordt de vraag aan 
Uw oordeel onderworpen of de manipulaties 
die reg. heeft verricht, te weten he t met de 
handen st rijken over het gekleede lichaam 
van de personen in de telastelegging ge
noemd en het daarna afslaan van zijn handen 
alsof hij iets van zich afschudde, onder be
paalde omstandigheden gegualificeerd kan 
worden als verleenen van genees- of heelkun
digen bijstand. Omtrent diezelfde vraag lezen 
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wij in het vonnis: ,,De Rechtbank laat in het 
midden of deze behandeling (werkelijk) of 
slechts voorgewend strekte tot genezing van 
de ziekten waaraan genoemde personen le
den. Zoowel bij hen, die hem lieten komen 
als bij verdachte die kwam, moet ten minste 
te goeder trouw de overtuiging hebben be
staan dat genezing te verkrijgen was zoodat 
ten opzichte van de genoemde personen zijn 
daden als genees- en heelkundigen bijstand 
moeten worden aangemerkt." 

Dit bevestigend antwoord der Rechtbank 
is in overeenstemming met de constante 
rechtspraak van Uwen Raad die zich o. a. 
bij de uitvoerig gemotiveerde arresten van 
4 April 1932 W. 12510 N. J. 1932 pag. 633 
en 28 Jan. 1935 W. 12888 N. J. 193_~ pag. 565 
over de vraag heeft uitgesproken. Ik acht het 
middel ondeugdelijk. 

Het tweede middel mist feitelijken grond
slag. Ik wil aannemen dat req. een bijzondere 
vergunning van de bezettende autoriteit noo
dig had om zich op den rechtsdag van zijn 
woonplaats naar den Briel te begeven maar 
niet blijkt uit stukken, waarvan Uw Raad 
kan kennis nemen, dat hij zoodanige ver
gunning niet heeft kunnen verkrijgen. Als de 
termiin van dagvaarding daartoe te kort was, 
had hij, zoonoodig door middel van een ver
tegenwoordiger ter zitting, een uitstel der 
behandeling kunnen verzoeken. 

Ik concludeer tot verwerping van het be-
roep."] (N. J.) 

22 Maart 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 48; Slachtverbod 1940 
Rundvee art. 2.) 

Het schieten met een schietmasker, 
waardoor de hersenen van het rund me
chanisch beleedigd worden, zoodat het 
redelijkerwijze niet meer mogelijk is van 
het voornemen om het dier te doo
den af te zien, is te beschouwen als de 
eerste uitvoeringshandeling van het 
slachten . Derhalve heeft de Rechter zeer 
zeker kunnen aannemen, dat req., die 
den kop van het rund vasthield terwijl 
met het schietmasker werd geschoten, 
behulpzaam was bij het slachten van het 
dier. 

De stelling, dat het opruimen van het 
slachtafval geen medeplichtigheid aan 
het slachten meer oplevert, is juist. 

Op het beroep van D. v. D ., van beroep 
stucadoor, wonende te Beverwijk, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 15 Dec. 1942, waarbij in 
hooger beroep met vernietiging van een von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Haarlem d .d. 3 Maart 1942, req. ter 
zake van: ,,medeplichtigheid aan opzettelijk 
in strijd handelen met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod" 
met aanhaling van de artt. 15 en 17 van dat 
besluit, de artt. 48, 49- en 91 Sr., 31 Land
bouwcrisiswet 1933 en art. 2 van het slacht
verbod 1940 Rundvee, is veroordeeld tot eene 

gevangenisstraf van twee maanden met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
vet, vleesch, beenderen, huid en gereedschap; 
(gepleit door Mr. J. 0. Baron, adv. te Bever
wijk). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de grieven namens den req. voor

gesteld bij pleidooi, hierop neerkomende dat 
de ten laste van req. bewezen verklaarde fei
ten niet als behulpzaam zijn bij het plegen 
van het misdrijf kunnen worden beschouwd, 
omdat zij niet met het misdrijf gepaard gin
gen. Het vasthouden van den kop van de koe, 
toen B. dat dier met een schietmasker schoot, 
zou er aan vooraf zijn gegaan en het oprui
men van het slachtafval zou er op gevolgd 
zijn; 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten las
te van req. is bewezen verklaard, dat te 
Heemskerk op 1 Juli 1941 zekere J. C. B. 
opzettelijk in strijd met het hem, B ., bekende 
slachtverbod 1940 Rundvee een koe heeft 
geslacht, zijnde hij, verdachte, alstoen aldaar 
dien J. C. B. bij het plegen van het misdrijf 
opzettelijk behulpzaam geweest door alstoen 
aldaar opzettelijk den kop van dat dier vast 
te houäen, toen die J. C. B. dat dier met een 
schietmasker schoot en den slachtafval op te 
ruimen; 

0. wat de grieven betreft; 
dat namens req. wel is betoogd, dat het be

dwelmen van een rund door middel van het 
schieten met een schietmasker niet behoort 
tot de eigenlijke slachting van het dier, maar 
zulks niet opgaat, omdat het schieten met een 
schietmasker, waardoor de hersenen van het 
rund mechanisch beleedigd worden, zoodat 
het redelijkerwijze niet meer mogelijk is van 
het voornemen om het dier te dooden, af te 
zien, is te beschouwen als de eerste uitvoe
ringshandeling van het slachten; 

dat derhalve de Rechter zeer zeker heeft 
kunnen aannemen, dat req., die den kop van 
het rund vasthield, terwijl B. met het schiet
masker schoot, behulpzaam was bij het slach
ten van dat dier; 

dat, al kan aan req. worden toegegeven, dat 
de stelling, dat het opruimen van het slacht
afval geen medeplichtigheid aan het slachten 
meer oplevert, juist is, zulks hier zonder be
lang is, nu uit het hierboven overwogene 
blijkt, dat de bewezenverklaring de mede
plichtigheid van req. inhoudt; 

dat derhalve de grieven falen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

"Ter zitting van 8 Febr. jl. heeft reg.'s 
raadsman zijn grieven tegen het arrest voor
gedragen. Deze komen hierop neer, dat de 
bovenvermelde ten laste van req. bewezen 
verklaarde feiten niet als behulpzaam zijn 
bij het plegen van het misdrijf kunnen wor
den beschouwd, omdat zij niet met het mis
drijf gepaard gingen. Het vasthouden van den 
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kop van de koe, toen B. dat dier met een 
schietmasker schoot, zou eraan vooraf zijn 
gegaan, het opruimen van het slachtafval 
zou erop gevolgd zijn. 

Wat dit laatste betreft, geef ik den raads
man gelijk. Als req. niets anders gedaan had, 
dan den boel opruimen, zou hij niet strafbaar 
zijn als medeplichtige. 

Met het vasthouden van den kop bij het 
gebruik van het schietmasker is het anders 
gesteld. Krachtens art. 18, 2e lid, van de 
Vleeschkeuringswet S . 1919 no. 524 zijn bij 
K . B. van 5 Juni 1920 S. 285 onder meer 
voorschriften gegeven met betrekking tot de 
wijzen, waarop slachtdieren mogen worden 
geslacht (editie Schuurman en Jordens no. 
98, 7e druk pag. 85 e.v.) Art. 7 bepaalt: ,,De 
slachtdieren worden na voorafgaande bedwel
ming, door verbloeding zoo veel mogelijk ge
dood". Art. 8: ,,Bedwelming geschiedt door 
middel van toestellen, waardoor de groote 
hersenen mechanisch worden beleedigd en 
dientengevolge het bewustzijn onmiddellijk 
wordt opgeheven". Deze methode is die van 
de bedwelming door middel van het schiet
masker, welke in deze zaak is toegepast. De 
raadsman heeft hierop gewezen en aan die 
voorschriften ontleent hij een argument voor 
zijn betoog. Hieruit blijkt, dat wij twee af
zonderlijke handelingen hebben: 1 °. het voor
afgaande schieten met het schietmasker om 
te bedwelmen, 2 °. het dooden door verbloe
ding. Het bedwelmen zou, volgens hem, niet 
behooren tot de eigenlijke slachting evenmin 
als, op medisch terrein, de narcose deel zou 
uitmaken van de operatie. Een argument 
voor dit standpunt kan ook geput worden uit 
de wijze van redactie van een Besluit van de 
Secrn.-Gen. van de Depn. van Sociale Zaken 
en van Landbouw en Visscherij van 16 Aug. 
1940 no. 7041, betreffende het bedwelmen 
van warmbloedige dieren vóór het slachten 
(Ned. Stct. 1940 no. 161 (S. en J. pag. 287). 
D it Besluit geeft in afwijking van bovenge
noemd voorschrift van art. 8 van het K . B. 
van 5 Juni 1910 S. 285 eenige voorschriften 
voor de bedwelming van warmbloedige dieren 
en ook daar vinden wij onder meer dezelfde 
methode van bedwelming door middel van 
het schietmasker geregeld. 

Toch vindt m.i. het bezwaar, dat reg.'s 
raadsman tegen het arrest heeft, niet vol
doenden steun in de redactie van deze bepa
lingen omtrent de toegelaten wijzen van 
slachting. Evenmin als dit bezwaar weerlegd 
wordt door het feit, dat req. zelf, als ver
dachte, en ook getuige B. ter zitting van het 
Hof verklaard hebben dat verdachte dien ge
tuige "bij de slachting" heeft geholpen door 
den kop van het dier vast te houden. Wij 
moeten niet letten op den vorm, waarin ge
melde voorschriften omtrent de slachting 
zijn geredigeerd of waarin de verklaringen in 
het proces zijn afgelegd, maar op hetgeen in 
werkelijkheid is geschied. De vraag, die wij 
te beantwoorden hebben is m.i. deze of het 
schieten met het schietmasker beschouwd 
moet worden als een uitvoeringshandeling 
dan wel als een voorbereidingshandeling van 
het slachten. Met den raadsman ben ik het 

niet eens, wanneer hij zegt, dat de narcose 
van een patiënt niet de eerste handeling van 
een operatie zijn zou, maar, dit daargelaten, 
is m.i. de wijze, waarop, zooals wij boven 
zagen, ten behoeve van de slachting de be
dwelming ·van een dier wordt veroorzaakt 
door middel van een schietmasker, van dien 
aard, dat meeningsverschil uitgesloten is. Het 
schieten daarmee, waardoor de groote her
senen mechanisch beleedigd worden, toont 
in die mate het vaste voornemen om het dier 
te dooden, dat het zelfs niet mogelijk is om 
na het schieten van de uitvoering van dit 
voornemen en dus van het slachten af te zien. 
Daarom acht ik het schieten met het schiet
masker de eerste slachthandeling en het be
zwaar van den raadsman ongegrond. 

Ik concludeer tot verwerping van het be-
roep.''] (N. J .) 

.n Maart I943· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wet houdende algemeene 
regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 

De vrees van het waterschapsbestuur, 
dat de waterbouwkundig ambtenaar de 
polderbelangen niet steeds op, naar het 
oordeel van het bestuur, voldoende wijze 
zou behartigen, had slechts een reden 
kunnen vormen om, zoo noodig, tegen 
dien ambtenaar disciplinaire maatrege
len te nemen, doch kon nimmer een 
deugdelijk motief opleveren voor het 
overnemen van een gedeelte van diens 
taak door de leden van het dagelijksch 
bestuur. Derhalve kunnen de leden van 
het dagelijksch bestuur niet op eenige 
geldelijkevergoeding daarvoor aanspraak 
maken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door M. 
Reijken, waterbouwkundig ambtenaar van 
den Binnendijkschen Buitenvelderschen pol
der tegen het besluit van den Commissaris 
der provincie Noordholland van 13 Juni 1942, 
afdeeling 2a, n°. 458, reg. 138/9914, houdende 
voorzooveel n.oodig goedkeuring van het 
besluit van stemgerechtigde ingelanden van 
dier\ polder d.d. 24 April 1942, n°. 56 va·n 
1942, tot toekenning van gratificaties aan 
den voorzitter, de overige leden van het col
lege van dagelijksch bestuur en den water
bouwkundig ambtenaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
10 Maart 1943, n°. 32); 

0. dat de stemgerechtigde ingelanden van 
den Binnendijkschen Buitenvelderschen pol
der op 24 April 1942 hebben besloten : 

1. in te trekken : 
a. het besluit van 20 April 1939, n°. 80 

van 1939; 
b. de punten a en c van het besluit van 

20 April 1939, n°. 81 van 1939; 
c. het besluit van 20 April 1939, n°. 83 

van 1939; · 
Il. aan den voorzitter en de leden van het 
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college van dagelijksch bestuur alsmede aan 
den waterbouwkundig ambtenaar een grati
fica tie toe te kennen en wel aan ieder van hen 
tot een bedrag van f 80.- ; 

III. te bepalen, dat, bij voortzetting van 
de werken, omschreven in de vergunning 
n°. 214 van 1938, aan den voorzitter en de 
leden van het college van dagelijksch bestuur 
alsmede aan den waterbouwkundig ambte
naar een door hen gelijkelijk te verdeelen gra
tificatie zal worden toegekend, gelijk aan het 
bedrag, hetwelk uit hoofde van het houden 
van toezicht op die werken, in de polderkas 
zal worden gestort; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat 
wegens het houden van toezicht op de voor
schreven werken aan den polder uitkeeringen 
zijn gedaan totaal ten bedrage van f 1900.-; 
dat evenwel op grond van de gewijzigde finan
cieele voorwaarden, gesteld in de betrokken 
beschikkingen, een bedrag van f 1420.- aan 
de rechthebbenden zal behooren te worden 
gerestitueerd; dat derhalve voor het toe
kennen van een vergoeding wegens gehouden 
toezicht in aanmerking komt een bedrag van 
f 480.-; dat het laatstgenoemde bedrag door 
den voorzitter, de leden van het bestuur en 
den waterbouwkundig ambtenaar gelijkelijk 
dient te worden verdeeld; dat ten slotte, na 
kennisneming van de motieven, ontwikkeld 
in de beschikking van den Commissaris der 
provincie Noordholland van 12 Maart 1942, 
2• afdeeling A, n°. 354, Reg. n°. 138/9790, 
de overtuiging is verkregen, dat het bijwonen 
van bestuursvergaderingen - zij het dan ook, 
dat deze op verzoek van derden zijn belegd -
en het verrichten van werkzaamheden daar
voor tot de algemeene taak van bestuursleden 
en ambtenaren behoort, zoodat het toe
kennen van vergoedingen daarvoor niet is 
gewettigd; 

dat de Commissaris der provincie Noord
holland bij zijn besluit van IJ Juni 1942, 
afdeeling 2a, n°. 458, reg. 138/ 9914, het even
genoemde besluit voor zooveel noodig heeft 
goedgekeurd ; 

dat van deze beslissing M. Reijken, water
bouwkundig ambtenaar van den Binnen
dijkschen Buitenvelderschen polder, in ·be
roep is gekomen, aanvoerende, dat, als het 
genomen besluit gehandhaafd blijft, er in het 
vervolg in den kleinen onbeteekenenden 
Binnendijkschen Buitenvelderschen polder 
zes waterbouwkundige ambtenaren zijn, 
waarvan er slechts één, namelijk hij, appel
lant, terzake deskundig is, waarvoor men 
hem dan ook bij den polder in dienst heeft 
genomen; dat de gang van zaken nu zoo is, 
dat, wanneer een waterbouwkundig werk 
uitgevoerd wordt, ieder bestuurslid en hij, 
appellant, op vooruit vastgestelde dagen, om 
de zoo veel weken, even komt kijken; dat dit 
toch te dwaas is om los te loopen; dat het bij 
de uitvoering van zulk een werk naar om
standigheden noodig kan zijn, dat dagen 
achtereen toezicht noodig is en aanwijzingen 
ter beveiliging van den polder worden ge
geven; dat bij het opspuiten van een terrein 
b.v., zooals heeft plaats gehad, met pers
kaden, boezem voor overtollig perswater, 
buisleidingen voor afvoer enz. enz., deze 
kaden op de voorgeschreven hoogten ten 
opzichte van A.P. gemaakt moeten worden, 

, de buisleidingen op de nuttigste diepten 
gelegd moeten worden, de hellingen der ta
luds, en de kruinsbreedten en de grond
bekleedingen daarvan, volgens de voor
schriften aangelegd en onderhouden moeten 
worden; dat er tijdens het spuiten onder 
meer op gelet moet worden, dat dit oordeel
kundig geschiedt, zoodat geen doorbraken 
kunnen plaats vinden en, indien zulks onver
hoopt toch dreigt te geschieden, onmiddellijk 
doeltreffende orders gegeven moeten worden 
om dit te voorkomen; dat onder de perskaden 
uitkistingen zijn voorgeschreven, ook ten 
opzichte van A.P. op bepaalde breedten enz.; 

dat de bestuursleden geen van allen in 
staat zijn om dit alles te controleeren; dat 
anders een waterbouwkundig ambtenaar 
overbodig zou zijn; dat tot voor eenige jaren 
hem dan ook door het bestuur het toezicht 
op de uit te voeren werken werd toever
trouwd en hij verantwoordelijk werd gesteld 
voor den goeden gang van zaken; dat er toen 
een nieuwe voorzitter is gekomen en het be
stuur daarna louter en alleen uit geldzucht 
er toe is overgegaan om zelf voor waterbouw
kundig ambtenaar of opzichter te gaan 
spelen; dat een ander motief er niet is; dat 
men misschien op slinksche wijze het wil doen 
voorkomen, of hij, appellant, geen voldoen
den tijd beschikbaar heeft, doch dat dit een 
pertinente leugen zou zijn; dat de bedragen 
voor meerder toezicht, voorheen naar ver
houding en bescheiden, toen door het bestuur 
aanmerkelijk zijn verhoogd, waardoor de 
vergunninghouders der uit te voeren werken 
min of meer gebrandschat werden; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat diens
beroepschrift, hetwelk tijdig en overeenkom
stig het bepaalde in artikel 26 der Water 
staatswet 1900 bij den Commissaris der pro" 
vincie Noordholland is ingediend, weliswaar 
abusievelijk ook tot dezen functionaris -is 
gericht, doch dat met den Commissaris, die 
het beroepschrift ondanks de onjuiste adres
seering in voorbereidende behandeling heeft 
genomen, en naar het Departement van 
Waterstaat heeft doorgezonden, moet worden 
geoordeeld, dat in deze onregelmatigheid, 
zooals zij zich hier voordoet, geen voldoende 
aanleiding kan worden gevonden om den 
appellant in zijn beroep niet te ontvangen; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat blijkens 
de stukken als beweegreden voor het nemen 
van het besluit van de stemgerechtigde inge
landen door den voorzitter van het dage
lijksch bestuur is opgegeven, dat dit destijds 
heeft gemeend ook zelf een deel van het toe
zicht te moeten houden, omdat werd ge
vreesd, dat de waterbouwkundig ambtenaar 
de polderbelangen niet steeds op, naar het 
oordeel van het bestuur, voldoende wijze zou 
behartigen ; 

dat, indien er inderdaad grond voor deze 
vrees had bestaan - welk punt bij de beh~n
deling van dit geschil buiten beschouwmg 
moet blijven - zulks slechts een reden h:ld 
kunnen vormen om, zoo noodig, disciplina1re 
maatregelen tegen dien ambtenaar te nemen, 
doch dat dit nimmer een deugdelijk motief 
kon opleveren voor het overnemen van een 
gedeelte van diens taak door de leden van het 
dagelijksch bestuur; 
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dat, aangezien derhalve moet worden 
geoordeeld, dat dit laatste ten onrechte heeft 
plaats gehad, de leden van het dage!ijksch 
bestuur niet op eenige geldelijke vergoeding 
daarvoor aanspraak kunnen maken; 

dat de Commissaris bij zijn bestreden 
besluit dan ook ten onrechte het onder
werpelijke besluit van de stemgerechtigde 
ingelanden, voorzoover betreft de punten II 
en III, heeft goedgekeurd; 

Gezien de Waterstaatswet 19oq en het 
Algemeen Waterschaps-Reglement voor 
N oordholland; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

m et vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Noord
holland, aan het besluit van de stemgerech
tigde ingelanden van den Binnendijkschen 
Buitenvelderschen polder van 24 April 1942, 
n°. 56 van 1942, voorzoover betreft de 
punten II en III, alsnog goedkeuring te ont
houden. 

(A.B.) 

24 Maart z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 228d.) 

Ten onrechte is goedkeuring onthou
den aan een raadsbesluit tot aankoop 
van een strook grond voor wegverbete
ring, daar deze strook, zij het ook eenigs
zins smal, voldoende moet worden ge
acht om een behoorlijke wegverbetering 
te verkrijgen, en de prijs, hoewel hoog, 
toch te verantwoorden is, daar de strook 
moet worden afgescheiden van een huis, 
dat met een fraaien tuin een aantrekke
lijk geheel vormt en het met het oog op 
de schade, welke door de schending van 
dit geheel aan den eigenaar zal worden 
toegebracht, niet onredelijk is, dat de 
prijs in dit geval eenigszins hooger wordt 
gesteld dan de normale grondprijs. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ber,oep, ingesteld door den raad 
-der gemeente Ferwerderadeel tegen het 
besluit van Gedeputeecde Staten van Fries
land van 18 Juni 1941, n°. 52, 2• afdeeling, 
waarbij aan het besluit van den raad voor
noemd van 26 Mei 1941 tot aankoop van 
grond de goedkeuring werd onthouden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen _van Bestµur, gehoord {advies van 
4 Februari 1942, N°. 279 (1941); 

0. dat de raad der gemeente Ferwerdera
deel in zijne openbare vergadering van 
26 Mei 1941 besloot a. aan te koopen van den 
Heer B. J. H. te Ferwerd ongeveer 80 m 2 van 
den voortuin van het perceel te Ferwerd 
kadastraal bekend gemeente Ferwerderadeel 
sectie A, n°. 2164 voor den prijs van f 800.-, 
b. dit gedeelte te bestemmen voor verbree-

ding van den hoofdverkeersweg Leeuwarden 
-Dokkum; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat door den aankoop van deze strook 
grond de hoofdverkeersweg Leeuwarden
Dokkum in de kom van het dorp zeer belang
rijk kan worden verbeterd, doordat een las
tige bocht in dit weggedeelte kan worden 
weggenomen, waardoor de veiligheid van het 
verkeer belangrijk zal worden bevorderd; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
hun besluit van 18 Juni 1941 n°. 52, 2• afdee
Jing, het evenbedoelde raadsbesluit niet 
hebben goedgekeurd, daarbij overwegende, 
dat door de beschikking over de bedoelde 
strook grond wel eenigermate een verkeers
verbetering tot stand kan worden gebracht, 
doch een afdoende oplossing er niet door kan 
worden verkregen; dat de vraag rijst, of de 
door den aankoop mogelijk gemaakte ver
keersverbetering wel opweegt tegen de vrij 
aanzienlijke kosten, welke met deze verbete
ring zijn gemoeid; dat bovendien als koop
prijs voor den grond het abnormaal hooge 
bedrag van f 10.- per m 2 moet worden 
betaald; 

dat van deze beslissing de gemeenteraad 
van Ferwerderadeel in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij zich daarmede niet kan 
vereenigen en wel op grond van het navol
gende: dat het aan te koopen perceel Jigt in 
de kom van het dorp Ferwerd bij den ingang 
van het dorp aan den druk bereden weg 
Leeuwarden-Dokkum, alwaar ook uitkomt 
de vrij drukke verkeersweg, die de verbinding 
vormt met Dokkum via Hogebeintum
Genum enz. en Wanswerd c.a. : dat dit kruis
punt van wegen het noodzakelijk maakt ter 
plaatse over een voldoende breedte te be
schikken, waardoor het mogelijk wordt het 
verkeer te verbeteren; dat deze verbetering 
reeds lang onder de aandacht geweest is , 
doch de gelegenheid ontbrak omdat de eige
naar van het terrein niet genegen was een 
gedeelte van den voortuin van zijn woning 
af te staan; dat het echter gelukt is met den 
eigenaar tot overeenstemming te komen op de 
voorwaarden, genoemd in het besluit; dat in 
de appreciatie van de verkeersverbetering 
met Gedeputeerde Staten verschil van ge
voelen bestaat; dat volgens het gevoelen van 
dit college de verbetering "eenigermate" is; 
dat zulks stellig ontkend wordt; dat immers 
het verkeer, dat komt van de richting 
Marrum, zich beweegt naar het dorp op de 
rechterzijde van den weg en door het weg
nemen van een gedeelte van den voortuin 
beter uitzicht krijgt op den weg, die door het 
dorp loopt, terwijl het verkeer, dat uit de 
richting Blija {Dokkum) komt door de weg
verbreeding, die ter plaatse ± 2 meter zal 
bedragen, met deze verbreeding zeer gebaat 
is, vooral ook met het oog op het verkeer, 
dat komt uit de richting Hogebeintum 
(Dokkum); dat teveel uit het oog verloren is 
de omstandigheid, dat het hier een kruispunt 
is van druk en vrij druk bereden wegen voor 
allerlei soort van tractie; dat de praktijk 
reeds meermalen uitgewezen heeft hoe een 
verbreeding ter plaatse van groot belang zou 
zijn te achten; dat hij in verband daarmede 
niet geschroomd heeft een koopprijs van 
f 800.- te accepteeren, waarbij te voegen is 
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een bedrag van f 400.- voor de bijkomende 
werken (als aanleg trottoir, etc.); dat deze 
prijs niet te hoog is voor hetgeen zal worden 
·verkregen; dat als bezwaar genoemd is de 
abnormaal hooge prijs van den grond name
lijk f 10.- per m 2; dat inderdaad de prijs van 
den grond niet laag is, maar er rekening 
mede gehouden moet worden, dat het pand 
van den eigenaar door den afstand van den 
grond in aanzien vermindert; dat het pand 
namelijk geen grond heeft achter het huis en 
alleen een tuin voor het huis, waarvan druk 
gebruik wordt gemaakt; dat door het af
nemen van een breedte van ± 2 meter de 
ruimte beperkter wordt en de tuin dichter bij 
het verkeer komt te liggen, waardoor deze 
niet meer het aangename en vrije biedt, wat 
voorheen het geval was, terwijl door een en 
ander het aanzien van het pand in zeer 
belangrijke mate geschaad wordt, ook door
dat eenig mooi boomgewas gerooid moet 
worden; dat dit de overwegingen geweest zijn 
om met een vergoeding van f 800.- in totaal 
genoegen te nemen; dat een totale uitgaaf 
van f 1200.-, berekend tegen een rente van 
4 %, een jaar!ijksche uitgaaf beteekent van 
f 48.-; dat deze geringe uitgaaf zich gunstig 
verhoudt ten opzichte van de te verkrijgen 
verkeersverbetering, die naar zijn gevoelen 
in beteekenis niet te onderschatten is; 

0. dat op grond van het, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, nader te dezer 
zake ingewonnen ambtsbericht van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) moet worden aange
nomen, dat de strook gronds, welke de ge
·meente Ferwerderadeel thans in eigendom 
zal verkrijgen, zij het ook eenigszins smal, vol
doende moet worden geacht om een behoor
lijke verkeersverbetering te verkrijgen; 

dat weliswaar de overeengekomen prijs 
voor de bedoelde strook gronds hoog is, doch 
dat deze prijs niettemin te verantwoorden is; 

dat immers niet mag worden voorbijgezien, 
dat ,het hier inzooverre een bijzonder geval 
betreft, dat de onderwerpelijke grondstrook 
moet worden afgescheiden van een huis, het
welk met een fraaien tuin een aantrekkelijk 
geheel vormt; 

dat het met het oog op de schade, welke 
door de schending van dit geheel aan den 
eigenaar zal worden toegebracht, niet on
redelijk is, dat de prijs in dit geval eenigszins 
hooger wordt gesteld dan de normale grond
prijs; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

Met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland, het 
bovenomschreven besluit van den· raad der 
gemeente Ferwerderadeel van 26 Mei 1941 
alsnog goed te keuren . 

(A. B.) 

26 Maart r943 . BESLUIT van den Secre
taris -Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 183.) 

Wel houdt art. 183 omtrent den rechts
toestand van de ambtenaren van den 
burg. stand enkele voorschriften in, doch 
daardoor is de rechtspositie van deze 
ambtenaren niet uitputtend geregeld, en 
is daardoor naar de bedoelingen der A. 
W. 102g de mogelijkheid niet afgesneden 
voor een aanvullende regeling bij ge
meentelijk ambtenarenreglement als be
doeld bij art. 125 2e lid dier wet. De ge
meentelijke rechtstoestandverordening is 
mede ten aanzien van de ambtenaren 
van den burg. stand van toepassing; 
daarin zijn de gevallen, waarin aan een 
ambtenaar ontslag wordt verleend, limi
tatief opgesomd, doch de grond, waarop 
het onderwerpelijk ontslag is gebaseerd, 
wordt daarbij niet vermeld. Terecht is 
derhalve aan het besluit tot het ver
leenen van (ongevraagd) eervol ontslag 
goedkeuring onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Roosendaal en Nispen tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Noord-Brabant van 9 December 1942, 
G. no. 646, Ille afdeeling, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 16 
October 1942, no. l /5986, tot het vetleenen 
van eervol ontslag aan Mr. C. A. P rinsen, 
als ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeente Roosendaal en Nispen; 

Den Raad van State, Afdeeling vc or de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (: .dvies 
van 10 Maart 1943, No. 30); 

0. dat de burgemeester der gemeente Roo
sendaal en Nispen, waarnemende de taak 
van den gemeenteraad, bij zijn besluit van 16 
October 1942, no. I /5986, aan Mr. C.A. Prin
sen met ingang van den genoemden datum 
(ongevraagd) eervol ontslag heeft verleend 
uit zijne betrekking van ambtenaar van den 
burgerlijken stand zijner gemeente, uit over
weging, dat de heer Mr. C. A. Prinsen sinds 
14 April 1942 geen ingezetene meer is van de 
gemeente Roosendaal en Nispen en het mits
dien gewenscht moet worden geacht diens 
functie van ambtenaar van den burgerlijken 
stand dier gemeente te doen eindigen; 

dat de Commissaris der provincie Noord
Brabant, waarnemende de taak van Ged. 
Staten dezer provincie, bij besluit van 9 De
cember 1942, G. no. 646, Ille afdeeling, aan 
dit besluit goedkeuring heeft onthouden, uit 
overweging, dat het gemeentelijk ambtena
renreglement, dat op de ambtenaren van den 
burgerlijken stand van toepassing is, in 
hoofdstuk X de gronden vermeldt waarop 
aan ambtenaren ontslag kan worden gegeven; 
dat daartoe niet behoort de omstandigheid, 
dat een ambtenaar niet meer is ingezetene 
van de gemeente; dat het besluit derhalve 
met het genoemde reglement in strijd is; dat 
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het hiermede bovendien in strijd is, wijl niet 
in acht is genomen een opzeggingstermijn 
van twee maanden, zooals bij art. 89, 3e lid, 
is voorgeschreven; dat het besluit mitsdien 
niet vatbaar is voor goedkeuring; dat voorts, 
al ware het met het voormelde reglement niet 
in strijd, niettemin voor het verleenen van 
goedkeuring geen termen aanwezig zouden 
zijn; dat immers de burgemeester het besluit 
heeft genomen, nadat op een brief zijnerzijds 
aan belanghebbende, die civiel-geïnterneerde 
is, uitsprekende de wenschelijkheid, ontslag 
te vragen als (onbezoldigd) ambtenaar van 
den burgerlijken stand van Roosendaal c.a. 
in verband met zijn verhuizing naar een an
dere gemeente, geen ontslagaanvrage is inge
komen, vermoedelijk omdat- zooals de bur
gemeester schrijft - hij niet schriftelijk was 
te bereiken; dat echter een nà 16 October 
1942 gedane soortgelijke poging van de zijde 
van hem, Commissaris, de indiening van een 
schriftelijk verzoek om ontslag ten gevolge 
heeft gehad; dat het onder deze omstandig
heden betaamt, dat de burgemeester met in
trekking van het onderhavige besluit, aan 
Mr. C. A. Prinsen alsnog overeenkomstig 
diens verzoek eervol ontslag verleent; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Roosendaal en Nispen in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de gemeentelijke 
" Rechtstoestandverordening" inderdaad bij 
het ontslag van Mr. Prinsen als ambtenaar 
van den burgerlijken stand niet is in acht ge
nomen; dat ingevolge art. 125, 2e lid, der 
Ambtenarenwet 1929, juncto het 1e lid van 
dat artikel, de gemeentebesturen onder meer 
omtrent de aanstelling, de schorsing en het 
ontslag van de ambtenaren der gemeente 
voorschriften moeten vaststellen, voor zoover 
deze onderwerpen niet reeds bij of krachtens 
de wet zijn geregeld; dat nu art. 183 der ge
meentewet de benoeming, de schorsing en 
het ontslag van de ambtenaren van den bur
gerlijken stand regelt, zoodat de conclusie 
gewettigd is, dat de bepalingen der Rechts
toestandverordening betreffende de benoe
ming, de schorsing en het ontslag van de 
ambtenaren, in dienst zijner gemeente, niet 
van toepassing zijn op de ambtenaren van 
den burgerlijken stand; dat hij ook het tweede 
motief van den Commissaris der provincie 
tot onthouding van goedkeuring aan het aan 
Mr. Prinsen verleende ontslag niet steekhou
dend acht; dat immers het ontslagbesluit is 
gedagteekend 16 October 1942; dat het ver
zoek van Mr. Prinsen om ontslag is gedag
teekend ro November 1942; dat dit verzoek, 
dat bovendien niet is geadresseerd, hem werd 
toegezonden bij den brief van d en Commis
saris der provincie dd. 18 November 1942 en 
op 21 November daaraanvolgende inkwam; 
dat, toen hij zijn besluit van 16 October 1942 
nam, hij met een verzoek, dat hem eerst op 
21 November 1942 zou bereiken, vanzelf
sprekend geen rekening kon houden en bij de 
beoordeeling van het ontslagbesluit de Com
missaris der provincie ook alleen in aanmer
king zal hebben mogen nemen de feiten, zoo
als deze waren op het oogenblik, waarop dit 
besluit werd genomen; weshalve hij heeft 

verzocht zijn voormeld besluit alsnog goed 
te keuren; 

0. dat Mr. C. A. Prinsen, benoemd tot 
(onbezoldigd) ambtenaar van den burger
lijken stand in de gemeente Roosendaal en 
Nispen, volgens de omschrijving van art. 2 
van de Rechtstoestandverordening 1936 de
zer gemeente, als ambtenaar in den zin van 
deze verordening moet worden beschouwd; 

dat art. 4 bepaalt, dat deze verordening 
voor ambtenaren, omtrent wier rechtstoe
stand regelen bij of krachtens de wet zijn 
vastgesteld, slechts van kracht is in zooverre 
bij of krachtens de wet die rechtstoestand 
niet geheel of gedeeltelijk geregeld is; 

dat omtrent den rechtstoestand van de 
ambtenaren van den burgerlijken stand art. 
183 der gemeentewet enkele voorschriften 
inhoudt, doch dat daardoor de rechtspositie 
van deze ambtenaren niet uitputtend is ge
regeld en daardoor, naar de bedoeling van de 
Ambtenarenwet 1929, de mogelijkheid niet 
wordt afgesneden voor een aanvullende rege
ling bij gemeentelijk ambtenarenreglement 
als bedoeld bij art. 125, 2de lid dezer wet; 

dat volgens de duidelijke bewoordingen 
van art. 4 van de bovengenoemde rechtstoe
standverordening, deze verordening behou
dens dan het in art. 183 der gemeentewet 
bepaalde, mede ten aanzien van de ambtena
ren van den burgerlijken stand van toepas
sing is, in het bijzonder het bepaalde in 
hoofdstuk X betreffende schorsing en ont
slag; 

dat in dit hoofdstuk de gevallen, waarin 
aan een ambtenaar ontslag wordt verleend, 
limitatief worden opgesomd, doch dat daarbij 
de grond, waarop het onderwerpelijke ont
slag is gebaseerd, niet wordt vermeld; 

dat uit dien hoofde, nog daargelaten, dat 
ook de in art. 89, 3e lid voorgeschreven op
zeggingstermijn niet is in acht genomen, te
recht aan het besluit van den burgemeester 
goedkeuring is onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederi. Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

29 Maart 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vaste Brandstoffendistr.besch. 
1940 III art. 4.) 

Uit art. 4 Vaste Brandstoffendistr.
besch. 1940 III volgt duidelijk, dat reeds 
bij het sluiten van een koop van derge
lijke brandstoffen - en niet eerst bij de 
aflevering - de afgifte van de daarin 
bedoelde bonnen moet geschieden. 

Op het beroep van G. van K ., bakker, te 
Barneveld, req. van cassatie tegen een schrif
telijk vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Zutphen van 9 Nov. 1942, 
waarbij req. ter zake van "opzettelijk in 
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strijd handelen met een voorschrift, gestel 1 
bij of krachtens de Distibutiewet rQ39 met 
uitzondering van de voorschriften, gesteld 
krachtens art. rs lid 2, meermalen geoleegd '', 
met aanhaling van de artt. r Econ. Sanctie
besluit r94r, 23, 57, 9r Sr., r, 3, 4, r4 Vaste
brandstoffendistributiebeschikking r940 III 
en 4 Distributiewet r9.~9, is veroordeeld tot 
-eene geldboete van veertig gulden, subsidiair 
twintig dagen hechtenis. (Gepleit door M,·. 
J. van Gulik). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het •;erslag van den Raadshee,· 

<ie Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

,den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
"S., althans v. t . van art. r, ~. 4, 7 en r4 

van de Vaste Brandstoffendistributiebeschik. 
king r940 III juncto art. 7 der Distributiewet 
r939 door te beslissen dat reeds bij het tot 
stand komen van een koopovereenkomst d e 
bonnen c.q. toewijzingen of verrunningen 
moeten worden afgegeven, zulks ten onrechte 
daar art. 4 van opgemelde beschikking dezen 
-eisch niet stelt;;' 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua-
1ificatie en strafopleging als voormeld - is 
bewezen verklaard overeenkomstig de telas
telegging dat req. te Voorthuizen, gemeente 
Barneveld, op verschillende tijdstippen in of 
omstreeks Januari en Februari rg42 opzette
lijk in strijd met de desbetreffende bepalir:
gen van M. van den B . hoeveelheden briket
ten, zijnde "vaste brandstoffen" als bedoeld 
in art. r van de Vaste Brandstoffendistribu
tiebeschikking r940 III, heeft gekocht, an
ders dan tegen afgifte van de in art. 4 van de 
Vaste Brandstoffendistri butiebeschikking 
r940 III genoemde bonnen, toewijzingen of 
vergunningen; 

Wat het middel betreft, 
0 . dat de Econ. rechter in het bestreden 

vonnis, met betrekking tot een door requi
rants raadsman gevoerd verweer van dezelfde 
strekking als dit middel, heeft overwogen: 
dat de raadsman van verdachte ter terecht
zitting heeft uiteengezet, dat het ten laste 
gelegde niet kan opleveren een strafbaar feit, 
vermits hier koopen van vaste brandstoffen 
zonder afgifte van bonnen, toewijzingen of 
vergunning niet strafbaar zou zijn en de 
strafbaarheid slechts zoude gelegen zijn m 
het in ontvangst nemen zonder bon; 

dat die bewering als op onjuiste gronden 
gefundeerd, behoort te worden verworpen; 

dat toch art. 4 van de Vaste Brandstoffen
distributiebeschikking r940 III met zooveel 
woorden bepaalt, dat hier koopen van vaste 
brandstoffen slechts is toegestaan tegen af
gifte van de in dat artikel nader genoemde 
bonnen, toewijzingen of vergunning; 

dat uit deze duidelijke bepaling volgt, dat 
reeds bij het tot stand komen van den koop 
de bonnen, c.q. toewijzingen of vergunning 
worden afgegeven, hetgeen ook blijkt uit het 
bepaalde in art. 7 van meergenoemde be
schikking; 

0. dat art. 4 der Vasteoran-:lstoffendistri
butiebeschikking r940 III inhoudt, dat het 

koopen en verkoopen van vaste brandstoffe1 
uitsluitend is toegestaan tegen afgifte va.1 
de in dit artikel bedoelde 'Jonnen, toewijzin
gen of vergunningen, waaruit duidelijk volgt, 
dat reeds bij het sluiten van een koop van 
dergelijke brandstoffen - en niet, zooals bij 
pleidooi betoogd is, eerst bij de aflevering -, 
die afgifte moet geschieden, hetgeen nog na
der tot uiting komt in art. ro dier Beschik
king, voorschrijvende, dat aflevering van 
vaste brandstoffen uitsluitend is toegestaan 
tegen gelijktijdige of voorafgaande inleverin~ 
van genoemde distributiebescheiden, waarbij 
dus eene regeling wordt gegeven voor het af
geven naast die voor het verkoopen van art. 
4, terwijl eene dergelijke bepaling voor het 
in ontvangst nemen naast die voor het koo
pen ontbreekt; 

0. dat hieruit volgt, dat in den zin van ar~. 
4 onder verkoopen niet is te verstaan het 
afleveren, noch onder "koopen" het in ont
vangst nemen van het verkochte; 

0. dat de Econ. rechter in de 
0

hiervoor ver
melde overweging van het bestreden vonnig 
terecht gegeven heeft de beslissing, welke in 
het middel wordt aangevallen, zoodat dit niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die nog ver
wees naar art. 7 Vaste brandstoffendistribu
tiebeschikking I940 III en naar arr. H. R. 
IO Nov. I94I, I942 no. I2 .] 

(N. J.) 

29 Maart I943· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Veeregistratiebesluit 1940 art. 2.) 

Art. 2 Veeregistratiebesluit 1940 vef'-
biedt den georganiseerde geheel alge
meen o.a. varkens te zijner beschikking 
te hebben, hetzij hij eigenaar, bezitter of 
houder van dat vee is en zonder dat de 
eisch gesteld is dat dat vee zich op zijn 
bedrijf bevindt en tot zijn veestapel be
hoort. 

De vrijspraak is geen vrijspraak in den 
zin van art. 430, Sv. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem, req. van cassatie 
tegen een vonnis van den Econ. Rechter bij 
die rechtbank van s Oct. 1942, waarbij B. G. 
P., van beroep grondw,~ricer, wonende te 
Gaanderen, van het hem telastegelegde i,, 
vrijgesproken. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

req. voorgesteld bij schriftuur luidende: 
"S., althans v. t. van de artt. 350, :-isr en 

352 Sv., alsmede van Landbouwcrisiswet 
r933 art. 9, Voedselvoorzieningsbesluit §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
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landsche gebied, en artt. 2 en .1 van het Vee
registratiebesluit 1940, aangezien de Econ. 
Rechter, op grond van de woorden "voorhan
den of in voorraad gehouden" in art. 3 onder 
1° van het Veeregistratiebesluit 1940, aan 
de woorden "voorhanden of in voorraad heb
ben" in art. 2 van dat besluit het element 
van duurzaamheid heeft verbonden, 

zulks t en onrechte, aangezien toch: 
1 °. het in de gedachtengang van den Eco:i.. 

Rechter onverklaarbaar is, waarom ook niet 
in art. 2 sprake is van het "voorhanden of in 
voorraad houden", indien inderdaad door den 
Wetgever bedoeld zou zijn dat dit "voorhan
den en in voorraad hebben" het karakter van 
duurzaamheid zou bezitten; 

2 °. de op het eerste gezicht afwijkende 
terminologie van art. 3 sub 1° volledig wordt 
verklaard, indien men in het oog houdt, dat 
met de woorden " door hem voorhanden of in 
voorraad gehouden" hetzelfde bedoeld moet 
zijn, als wanneer daar stond "bij hem voor
handen of in -o-oorraad zijnde en geweest zijn
de" of "welke hij te eeniger tijd voorhanden 
had of heeft". Bekend is, dat de Nederland
sche taalschat geen bijvoegelijken vorm kent 
van het voltooid deelwoord van het werk
woord "hebben" zoodat in de gevallen, waar
in men van zulk een vorm gebruik zou willen 
maken, men dit woord substitueert door h ~~ 
voltooid deelwoord van het werkwoord "hou
den" (n.l. gehouden) en dit dan gebruikt in 
de beteekenis van "gehad". 

Ter adstructie van het bovenstaande kan 
nog worden opgemerkt, dat het Rundveebe
sluit 1941 in art. 2, lid 1, en art. 3 eenzelfde 
terminologie kent, en bij toepassing van de 
door den Econ. Rechter voorgestane wets
interpretatie dientengevolge een persoon, die 
op de markt en daarbuiten als tusschenha,:, 
delaar optreedt, zonder runderen enz. voor 
zichzelf te behouden, dan niet georganiseerd 
zou behoeven te zijn en aan geen der ande,·e 
verplichtingen van het Rundveebesluit 194r, 
waar eenzelfde terminologie gebruikt is, '!:<lll 

behoeven te voldoen, hetgeen, evenals in min
dere mate in het onderhavige geval, de ge
heele contröle op den veehandel illusoir zou 
maken. Zoodat de Econ. Rechter ten onrech
te verdachte heeft vrijgesproken, in stede va~ 
hem te veroordeelen, waar al wat in de dag
vaarding gesteld was, m.a.w. al wat noodig 
was voor een veroordeeling bewezen werd 
verklaard en alleen op grond van een onjuiste 
interpretatie van de betreffende wetsartike
len een ve_roordeeling niet volgde;" 

0 . dat het ingestelde beroep zich richt 
tegen een vrijspraak, zoodat allereest moet 
worden onderzocht of dit beroep ontvanke
lijk is ; 

0. hieromtrent: · 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is telastegelegè dat hij in nf 
omstreeks de maand December 1941 in le 
gemeente Doetinchem, althans in Nederland, 
terwijl hij in die gemeente woonachtig Nas, 
in strijd met het bij het Veeregistratiebesluit 
1940 gestelde verbod, als georganiseerde :n 
den zin van dat besluit, heeft voorhanden of 
in voorraad gehad twee varkens, althans 

meer dan één varken, terwijl niet is geble
ken, dat t.a.v. dat varken voldaan was aan 
de eischen met betrekking tot het veeboekie 
gesteld in voornoemd besluit; 

0. dat t.a.v. de gegeven vrijspraak door den 
Rechter is :,verwogen: 

,,0. dat Wij niet wettig en overtuigend be
wezen achten, dat verdachte het hem telaste
gelegde feit heeft begaan, zoodat hij daarvan 
moet worden vriige~proken; 

0 . dat Wij met name niet bewezen achten, 
dat verdachte voorhanden en in voorraad 
heeft gehad twee varkens, althans meer dan 
een varken, terwijl niet is gebleken, dat t.a.v. 
dat varken voldaan was aan de eischen met 
betrekking tot het veeboekje, gesteld in het 
Veeregistratiebesluit 1940 ; 

0. dat aan de woorden "voorhanden en in 
voorraad", zooals deze in de telastelegging 
zijn gebezigd, de beteekenis moet worden ge
hecht, welke deze hebben in art. 2 van het 
Veeregistratiebesluit 1940; 

0. dat onder die woorden in den zin van 
voormeld a rt. 2, in verband met het bepaalde 
in art. 3 van dat besluit, hetwelk uitdrukke
lij k spreekt van "voorhanden of in voorraad 
gehouden vee", hetgeen wijst op een duur
zamere betrekking tusschen den veehonder 
en het vee, moet worden verstaan, dat de be
treffende dieren tot den veestapel, dus tot 
het bedrijf van den georganiseerde behooren 
en op dat bedrijf verblijven; 

0. dat ter terechtzitting is komen vast 1:e 
staan, dat verdachte op de markt te Doetin
chem in de ~aand D ecember 1941 van ge
tuige Demmink heeft ontvangen twee door 
hem van dien getuige gekochte varkens, één 
van die varkens onmiddellijk op die markt 
weer heeft doorverkocht en het andere naar 
zijn bedrij f heeft vervoerd en dit varken daar 
voorhanden en in voorraad heeft gehouden ; 
dat verdachte laatstgemeld varken in zijn 
veeboekje heeft ingeschreven doch eerstge
meld varken niet; 

0. dat niet gezegd kan worden, dat ver
dachte het door hem direct weer verkochte 
varken in voorraad of voorhanden heeft ge
had, daar dit dier zich nimmer op het bedrijf 
van verdachte heeft bevonden en ook niet tot 
den veestapel van verdachte heeft behoord , 
terwijl is gebleken, dat t.a.v. het andere var
ken wel was voldaan aan de eischen met be
trekking tot het veeboekje gesteld in voor
noemd besluit;" 

0. dat art. 2 van het Veeregistratiebesluit 
1g40 luidt: ,,0nverminderrl het bepaalde bij 
of krachtens eenig ander wettelijk voorschrift 
is het voorhanden of in voorraad hebben van 
o .a. varkens den georganiseerde verboden"; 

dat dit artikel den georganiseerde dus ge
heel algemeen verbiedt o. a. varkens te zijner 
beschikking te hebben, hetzii hij eigenaar, 
bezitter of houder van dat vee is en zonder 
dat de eisch gesteld is dat dat vee zich op 
zijn bedrijf bevindt en tot zijn veestapel be
hoort; 

dat de R echter dan ook ten onrechte uit 
het gebruik van het verleden deelwoord ,,ge
houden" in art. 3 sub 1 van genoemd besluit 
betreffende gevallen waarin het verbod van 
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het voorhanden of in voorraad hebben van 
hooger bedoeld vee niet geldt, heeft afgeleid 
dat deze uitdrukking ziet op een duurzamere 
betrekking tusschen vee en veehouder als 
hooger omschreven, daar, ware die gevolg
trekking juist, in art. 2 de uitdrukking: 
"voorhanden of in voorraad houden" zou zijn 
gebezigd; 

dat ook daarom onaannemelijk is dat aan 
die algemeen luidende en op zich zelf duide
lijke woorden "voorhanden of in voorraad 
hebben" bedoelde beperkte beteekenis zou 
moeten worden toegekend, omdat het Vee
registratiebesluit 1940, dat o . m. steunt op 
het Voedselvoorzieningsbesluit en kennelijk 
in het belang der voedselvoorziening een 
nauwkeurige registratie van het daarin ge
noemde vee beoogt mede ter voorkoming dat 
dat vee in den zwarten handel verdwijnt, bij 
die uitlegging in gevallen als het onderwer
pelijke zijn doel ten eenenmale zoude missen; 

dat mitsdien door den Rechter aan die 
woorden "voorhanden en in voorraad heb
b en" een onjuiste uitlegging is gegeven; 

dat nu, waar moet worden aangenomen dat 
in de dagvaarding de woorden "voorhanden 
of in voorraad h ebben" zijn gebezigd in den 
zin, waarin deze woorden in meergenoemd 
art. 2 zijn te verstaan, hieruit volgt dat de 
v rijspraak van d en gerequireerde op den in 
het b estreden vonnis vermelden grond door 
den Rechter ~egeven, niet berust op het niet 
bewezen zijn dat de gerequireerde het hem 
telastegelegde heeft begaan en derhalve niet 
is een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv., 
zoodat de 0. van J. in zijn cassatieberoep 
ontvankelijk is; 

0. ta.v. het middel: 
dat de Rechter tengevolge van zijn , zooals 

boven is overwogen, onjuiste opvatting van 
de beteekenis der woorden : ,,voorhanden of 
in voorraad hebben", daaraan een engere be
teekenis heeft gehecht dan, zooals hiervoren 
is weergegeven, aan die woorden b ehoort te 
worden toegekend, zoodat hij niet heeft be
raadslaagd en beslist op den grondslag der 
telastelegging gelijk art. 358 in verband met 
art. 350 Sv. op straffe van nietigheid voor
schrijft en het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der W et 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem ten einde haar op de bestaande dag
vaarding opnieuw te berechten en af te doen. 

[Anders de Adv.-Gen . Holsteijn, die op
merkte: 

"Naar mijne meening kan het door req. ter 
ondersteuning van zijn cassatieberoep aange
voerde niet tot cassatie leiden, maar zal het 
cassatieberoep niet-ontvankelijk moeten 
worden verklaard. W el onderschrijf ik, dat 
de door den Econ. R echter aan art. 3 van 
het Veeregistratiebesluit 1g40 ontleende 
grond, te weten, dat dit artikel, sprekende 
van "voorhanden of in voorraad gehouden 
vee" , wijst op een duurzamere betrekking 
tusschen den veehouder en het vee, niet als 

juist kan worden aanvaard, doch dit neemt 
niet weg, dat ik van oordeel ben, dat onder 
"het voorhanden of in voorraad hebben" in 
art. 2 van dat b esluit moet worden verstaan 
"het door den georganiseerde op zijn bedrijf 
voorhanden of in voorraad hebben" en dat 
niet gezegd kan worden dat verdachte (gere
quireerde) het door hem direct weer ver
kochte varken oo zijn bedrijf voorhanden of 
in voorraad heeft gehad, zoodat m . i. toch de 
door den Econ. Rechter gegeven vrijspraak 
moet worden beschouwd als een zuivere vrij
spraak, namelijk een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. Dat "het voorhanden of in 
voorraad hebben" in genoemd art. 2 inder
daad behoort ~e worden opgevat in den zin 
van "het door den georganiseerde op zijn be
drijf voorhanden of in voorraad hebben" 
volgt m . i. uit art. 1 van genoemd besluit, 
daar dit artikel bepaaldelijk ervan uitgaat 
dat de georganiseerde bedrijfsgebouwen heeft 
en vooral uit art. 3 van dat besluit, daar dit 
artikel eischt, dat de georganiseerde zijn vee
boekje zorgvuldig op zijn bedrijf bewaart. 

Mitsdien concludeer ik tot niet-ontvanke
lijkverklaring van het beroep."] 

(N. J.) 

7 April z943. BESLUIT van den Secretaris.
Generaal van het Departement van Bin

nenlandsche Zaken. (Woningwet art.36.) 
E en uitbreidingsplan, dat onder waar

borgen, met name ook voor doelmatig
heid, is tot stand gekomen, behoort niet 
ten nadeele van recht- en belanghebben
den te worden gewijzigd dan alleen, in~ 
dien de omstandigheden daartoe rede
lijkerwijs nopen. De door appellanten ge
wraakte bestemming van grond voor ge
sloten - en ten deele zeer hooge en ook 
overigens intensieve - bebouwing, wel
ke strekt ter vervanging van de in 1929 
goedgekeurde en sindsdien geldende be
stemming voor open bebouwing, b ena
deelt hen, in aesthetisch en ander op
zicht, in belangrijke mate, zij het ook, dat 
de juiste omvang der benadeeling moei
lijk in financieele schade valt uit te 
drukken. Dringende redenen vorderen 
niet deze verandering van bestemming; 
met name valt moeilijk in te zien, dat 
slechts gesloten bebouwing ter plaatse,. 
uit stedebouwkundig oogpunt, verant
woord zou zijn. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het schrijven van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 7 October 1942, nr. 185, en het. 
daarbij aangeboden, ontwerp-besluit, het
welk luidt als volgt : 

,,Gezien het beroep, ingesteld door Ir. M. 
Eikelenboom c.s. te Scheven in gen tegen he t 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuid-Holland, ter waarneming van de taak 
van Ged. Staten dier provincie, van 10 Maart 
1942 , B nr. 757/2 1 (2e afdeeling) , Res . nr. 
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126/1, houdende goedkeuring van een uit
breidingsplan c.a. der gemeente 's-Graven
hage; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
7 October 1942, nr. 185); 

0. dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland bij zijn besluit van 10 Maart 1942, 
B. nr. 757/21 (2e afdeeling), Res. nr. 126/1, 
beeft goedgekeurd het door den gemeente
raad van 's-Gravenhage op II Augustus 1941 
vastgestelde uitbreidingsplan Oostduinen 
c.a.; 

dat de Commissaris daarbij, naar aanlei
ding van door de Weduwe M. Eikelenboom
Renes en vijf anderen ingediende bezwaren, 
heeft overwogen, dat op de door het gemeen
tebestuur en den Inspecteur voor de Volks
huisvesting in de provincie Zuid-Holland 
(zuidelijk gedeelte) aangevoerde gronden de 
bij het plan ontworpen bebouwing uit stede
bouwkundig oogpunt juist kan worden ge
acht; dat de reclamanten aan het door hen 
bedoelde uitbreidingsplan van 1929 geen blij
vende rechten kunnen ontleenen; dat het op 
grond van hetgeen daaromtrent door het ge
meentebestuur is aangevoerd niet aanneme
lijk is, dat de reclamanten door het plan on
redelijk zullen worden b enadeeld; dat de be
.zwaren mitsdien ongegrond zijn te achten; 
<lat het plan, ook afgezien van de daartegen 
,door belanghebbenden ingebrachte bezwaren, 
voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van deze beslissing Ir. M. Eikelenboom 
en vier anderen in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat volgens hen het plan van 1929 
een logisch en alleszins verklaarbaar gevolg 
was van het p!an-Berlage, aangezien de ge
meente toen met betrekking tot de soort van 
bebouwing den opbouw ter plaatse aan de 
hand van de bepalingen der Woningwet kon 
regelen, waardoor het sluitstuk werd aange
bracht om het plan-Berlage tot uitvoering te 
kunnen brengen; dat burgemeester en wet
houders in hun praeadvies mededeelen, dat 
het een punt van ernstige overweging heeft 
uitgemaakt, of al dan niet een open bebou
wing dient te worden toegepast; dat zij in 
verband hiermede opmerken, dat de argu
menten, die burgemeester en wethouders 
thans tegen de open bebouwing aanvoeren in 
1929, toen wel open bebouwing werd voorge
steld, toch ook golden, zoodat het hun voor
komt, äat de motieven, die tot wijziging der 
bebouwing hebben geleid, een anderen onder
grond moeten hebben; dat zij daarom meenen 
te mogen concludeeren, dat burgemeester en 
wethouders hier van hun publiekrechtelijke 
functie gebruik maken om ten koste van een 
gedeelte van de burgerij, in casu van de eige
naren van de panden in dit stadsdeel, de 
gemeente financieel te bevoordeelen; dat im
mers, toen het plan 1929 werd vastgesteld, de 
grond, waarvoor thans een herzieningsplan 
is vastgesteld, eigendom van het Rijk was; 
dat de gemeente sedert dien dezen grond 
heeft aangekocht; dat de prijs, dien de ge
meente daarvoor zal hebben moeten betalen, 
uiteraard zal gebaseerd zijn op een waarde 
van villaterreinen; dat het geen betoog be-

hoeft, dat de bebouwing, zooals deze thans 
is vastgesteld, waardoor het terrein aanmer
kelijk in waarde stijgt, voor de gemeente aan
zienlijke financieele voordeelen brengt; dat 
burgemeester en wethouders in hun praead
vies vermelden, dat de ervaring heeft beves
tigd, dat bij open bebouwing op korten af
stand van de kust een behoorlijke beplanting 
niet in stand zou zijn te houden; dat zij ech
ter opmerken, dat blijkens de mededeeling 
van de zijde van burgemeester en wethouders 
in de raadsvergadering van II Augustus 1941 
hierbij het oog gericht was op het villapark 
Kijkduin; dat dit argument echter niet op
gaat; dat in andere villa-parken in de nabij
heid van de kust echter wel een behoorlijke 
beplanting tot stand is gekomen; dat zij daar
voor verwijzen naar de villa-parken " Hout
rust", .,Segbroek" e.a.; dat de gemeente ten 
aanzien van het villa-park Kijkduin den aan
leg en het onderhoud der beplanting niet in 
de hand heeft, in de villaparken "Houtrust" 
en "Segbroek" echter wel, door middel van 
de erfpachtsbepalingen; dat, aangezien de 
grond in het onderhavige herzieningsplan 
eveneens eigendom van de gemeente is, de 
gemeente dus bij vervreemding van die gron
den zoodanige bepalingen kan maken, dat 
aanleg en onderhoud der beplanting gewaar
borgd is ; dat bovendien het onderhavige 
standsdeel tegen den zeewind beschut is door 
de hooge gebouwen, welke langs de Boule
vard zijn gebouwd; dat zij derhalve meenen, 
dat voor wijziging der eenmaal vastgestelde 
bebouwing geen gegronde motieven bestaan; 

0. dat op de onderwerpelijke terreinen in 
het uitbreidingsplan van 1929 weliswaar open 
bebouwing was geprojecteerd, doch dat deze 
bestemming, mede omdat zij niet nader om
schreven was, een bebouwing mogelijk ge
maakt zou hebben, zooals reeds thans in de 
Alkmaarsche straat aanwezig is, te weten 
met huizenblokken van twee tot vier wonin
gen, met onderlinge afstanden tusschen de 
blokken van slechts 5 tot 7 m; 

dat derhalve het verschil met de thans voor 
de naastliggende gronden geprojecteerde ge
sloten bebouwing, welke blijkens de ter zake 
ontvangen ambtsberichten uit stedebouw
kundig oogpunt alleszins te verantwoorden 
is, niet heel groot is; 

dat reeds hieruit volgt, dat er van bena
deeling van de appellanten door het thans 
vastgestelde herzieningsplan niet kan wor
den gesproken; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening Nr. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te ~erklaren." 
0 . dat nader overleg met genoemde Afdee

ling gepleegd, er toe heeft geleid, dat (alleen) 
de rechtsoverweging daarvan gewijzigd is, en 
wel in dier voege, dat in het eerste Jid de, on
juiste, woorden "tot vier" (woningen) zijn 
vervangen door "en drie", en dat in het derde 

K. 2663 
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lid vóór "benadeeling" het woord "ernstige" 
is ingevoegd; 

dat dezerzijdsche bedenking, voorzoover zij 
tegen de strekking van het ontwerp-besluit is 
gericht, ontleend is aan het, ook aan vroegere 
in beroep genomen, besluiten ten grondslag 
liggend, beginsel, volgens hetwelk een uit
breidingsplan, dat onder waarborgen, met 
name ook voor doelmatigheid, is tot stand 
gekomen, niet ten nadeele van recht- en be
langhebbenden wordt gewijzigd dan alleen, 
indien de omstandigheden daartoe redelijker
wijs nopen; 

dat de voorgestelde beslissing zich be
zwaarlijk verdraagt met het hierbedoelde be
ginsel ; 

dat toch de, door de appellanten gewraakte, 
bestemming van grond, voor gesloten - en 
ten deele zeer hooge en ook overigens inten
sieve - bebouwing, welke strekt ter vervan
ging van de, in 1929 goedgekeurde, en sinds
dien geldende, bestemming voor open ?ebo~
wing, hen, in aesthetisch en ander opzicht, m 
belangrijke mate benadeelt - ~ij het o?½:! d'.1t 
de juiste omvang der benadeelmg moethJk m 
financieele schade valt uit te drukken; 

dat in redelijkheid, niet kan worden er
kend 'dat dringende redenen de, hierbedoel
de v~randering van bestemming zouden vor
de~en; dat met name moeilijk valt in te zien, 
waarom - gelijk de afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur nader in haar brief van 
27 Januari 1943, gesteld heeft - slechts ge
sloten bebouwing ter plaatse, uit stedebouw
kundig oogpunt, verantwoord zou zijn; 

dat het bestreden besluit, waarbij een uit
breidingsplan in strijd met vorenbedoeld be
ginsel is goedgekeurd, reeds hierom moeilijk 
gehandhaafd kan blijven, en niet behoeft te 
worden nagegaan, in hoever ook in ander 
opzicht bezwaar tegen het plan bestaat; 

Besluit: met vernietiging van vorenbedoeld 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuidholland aan het, daarin bedoelde, uit
breidingsplan c.a. goedkeuring te onthouden. 

Dit besluit zal in de Nederlandsche Staats
courant worden geplaatst. 

(A.B.) 

7 April 1943. UITSPRAAK van het Amb
t enarengerecht te Amsterdam. (Gem.w. 
art. 109; Besch. uitv. Be Verord. art. 4.) 

Besluit, door burgemeester genomen 
ter waarneming van de taak van den 
Raad, behoeft mede-onderteekening van 
gemeente.!secretaris. Ontbreekt deze, dan 
is het desbetreffend besluit nietig. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam; 
Gehoord partijen en hun raadslieden, bij

gestaan door Mr. K. J. van Nieukerken enz.; 
G ezien de stukken, waaronder meer spe

ciaal: het ontslagbesluit van II November 
1941 van den Burgemeester der gemeente 
Castricum, inhoudende: 

.,Gelet op de artt. 38, 52, 81, 83, 84, 88, 91, 
92, 99 en 100 van de Rechtstoestandsveror
dening voor de ambtenaren in dienst der ge
meente Castricum; 

L. 1g43 

Gelet op de artt. 10, 11, 14, 15, 16, 20 en 
22 van de instructie van den Directeur van 
de Gasfabriek; 

Gelet op de artt. 4 , 6 , 7, 8, 14, 20 en 21 van 
de Verordening op het Beheer van de Ge
meentelijke Gasfabriek; 

Gelet op art. 1939b B. W.; 
Gelet op de artt. 1 en 3 van de achtste ver

ordening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied; 

Besluit : 
1. aan Jacobus van Hoeve, geboren 18 

Juli 1893, met ingang van heden oneervol 
ontslag te verleenen als Directeur-Admi
nistrateur van de Gasfabriek; 

II. gedurende beroepstermijn en hangen
de beroep den heer J. van Hoeve voornoemd, 
in zijn ambt te schorsen met stilstand van 
wedde of loon, vrije woning, vuur en licht; 

111. den heer J. van Hoeve voornoemd, 
te gelasten binnen acht dagen, nadat deze 
schriftelijke mededeeling aan hem is bekend 
geworden, de ambtswoning te ontruimen; 

IV. te bepalen, dat door den heer J . van 
Hoeve, voornoemd, voor den termijn, dat hij 
de ambtswoning nog bewoont, huur aan de 
Gemeente zal zijn verschuldigd, overeenkom,.. 
stig het bedrag, waarvoor vrije woning, 
vuur en licht in zijn pensioensgrondslag is 
berekend." 

0. dat thans allereerst behoort te worden 
nagegaan, of dit Gerecht bevoegd is van de 
onderhavige zaak kennis te nemen; 

0 . daaromtrent: 
dat hieronder (bij de behandeling van het 

vraagstuk der rechtsgeldigheid van het ont
slag-besluit) zullen worden besproken de 
gronden, waarop het gerecht zijn nader te for
muleeren meening baseert, dat het besluit tot 
ontslag nietig is, aangezien het niet mede
onderteekend is door den secretaris van de 
gemeente Castricum, hoewel deze secretaris 
op dat tijdstip in het gemeentehuis van Cas
tricum vertoefde (alwaar ook de Burgemees
ter aanwezig was en zijn besluit nam) ; 

0. dat door verweerder is betoogd, dat 
wanneer voornoemd ontslagbesluit dd. II 

November 1941 nietig zou zijn, deze nietig
heid eveneens zou kleven aan het op denzelf
den datum en onder dezelfde omstandigheden 
door den Burgemeester genomen besluit tot 
opheffing van het ambtenarenscheidsgerecht 
in de gemeente Castricum, zoodat, als conr 
sequentie daarvan zou volgen, dat dit scheids
gerecht nog zou bestaan; 

0. dat het Gerecht verweerder's m eening 
deelt, dat vorenbedoeld besluit op zichzelve 
aan nietigheid lijdt, doch niet met verweer
der meegaat, wanneer deze betoogt, dat m its
dien het scheidsgerecht nog zou bestaan; 

0. toch, dat dit scheidsgerecht had opge
houden te bestaan door andere oorzaken; 

0. toch, (daargelaten, dat het een opvat
ting zou zijn, die allen werkelijken grondslag 
zou missen, en van inhoudsloos formalisme 
zou getuigen, wanneer men zou beweren, dat 
een scheidsgerecht nog zou bestaan, nadat 
het hoogste centrale gezag, in casu de Rijks-

7 
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commissaris voor de bezette Nederlandsche 
gebieden, de opheffing daarvan heeft gelast 
en de buitenwerkingstelling van deze en der
gelijke commissies uit het voormalige demo
cratische staatsbestel als groote lijn heeft uit
gevoerd, aan welke groote lijn een eventueel 
vormverzuim van een burgemeester geen hin
derpaal in den weg kan leggen) - dat het 
scheidsgerecht reeds daarom niet meer be
stond, omdat het vereischte ledental niet 
meer aanwezig was; 

0. toch, dat dit scheidsgerecht blijkens de 
desbetreffende verordening moest bestaan 
uit (behalve den voorzitter en den secretaris) 
eenige leden en plaatsvervangende leden van 
gemeentewege benoemd en eenige leden en 
plaatsvervangende leden door de ambtenaren 
aangewezen; 

0. dat de ambtsperiode van de leden, door 
de ambtenaren aangewezen, was verstreken, 
en er geen herverkiezing of nieuwe aanwij
zing had plaats gehad; 

0. dat er dus ge_en leden van ambtenaars
zijde bestonden, terwijl toch het bestaan van 
zulke leden een elementaire eisch was, om 
van een scheidsgerecht, ingevolge de gemeen
telijke Rechtstoestandverordening te kunnen 
spreken; 

0. dat mitsdien dit scheidsgerecht tot het 
verleden behoorde, en niet m eer bestond, 
zelfs niet in rustenden toestand, waaruit 
volgt, dat klager dit scheidsgerecht niet heeft 
kunnen adieeren; 

0. dat het bestaan van een scheidsgerecht 
dus aan de competentie van het Ambtenaren
gerecht niet heeft in den weg gestaan, waar
uit volgt, dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bevoegd is van de onderhavige zaak 
kennis te nemen; 

0. dat vervolgens behoort te worden nage
gaan, of het vorenaangehaalde ontslagbesluit 
door den Burgemeester van Castricum op n 
November 1941 aan klager verleend, al of 
niet rechtsgeldig is geweest; 

0. dat klager heeft opgeworpen, dat dit 
besluit nietig zou zijn, als niet mede onder
teekend door den gemeente-secretaris; 

0. dat tusschen partijen vaststaat, en te 
allen overvloede is komen vast te staan door 
de ter terechtzitting afgelegde beëedigde ver
'.-daring der getuigen Van Lunen (gemeente
secretaris) en De Louter (secretaris-ambte
naar, tevens waarnemend secretaris): 

dat op 11 November 1941 de gemeente
secretaris Van Lunen zich in het Raadhuis 
te Castricum bevond, toen De Louter bij den 
Burgemeester werd geroepen; 

dat De Louter opdracht kreeg, een tweetal 
onderling verschillende ontslagbesluiten op 
zijn schrijfmachine te tikken, naar concepten. 
welke de Burgemeester hem ter hand stelde; 

dat hij uit de woorden van den Burgemees
ter begreep, dat deze besluiten niet bestemd 
waren, om onder oogen van den Gemeente
secretaris te komen; 

dat hij aan deze opdracht heeft voldaan, en 
vervolgens met beide gereedgemaakte ont
slagbesluiten naar den Burgemeester is ge
gaan; 

dat hij de besluiten aan den Burgemeester 

heeft overhandigd, die hierop beide heeft ge
teekend, waarop De Louter, in opdracht van 
den Burgemeester, eveneens beide stukken 
heeft onderteekend, in zijn hoedanigheid van 
waarnemend gemeentesecretaris; dit alles 
met voorbijgang van den gemeentesecretaris 
Van Lunen; 

0. dat het Gerecht, zich de vraag stellend, 
of deze ongetwijfeld onregelmatige en onge
wone onderteekening door een waarnemend 
secretaris, de rechtsgeldigheid van het ten
slotte genomen besluit (te weten het door 
den Burgemeester uiteindelijk gekozene van 
de twee concepten) heeft aangetast, zich 
heeft doen voorlichten door twee deskundi
gen, wier kennis van het gemeenterecht, zoo
wel theoretisch als practisch, van dusdanige 
bekendheid is, dat het Gerecht op hun voor
lichting prijs stelde, te weten Mr. A. Koelma, 
Gemeentesecretaris van Alkmaar, en Mr. 0. 
G . J. D . Kropman, oud-wethouder en stads
advocaat van Amsterdam, die beiden als des
kundigen onder eede ter gerechtszitting ge
hoord, ieder voor zich en afzonderlijk g~ 
hoord, doch naar strekking geheel gelijklui
dend hebben verklaard: 

"Het is volkomen ongebruik<"lijk, dat er 
tusschen een secretaris en een waarnemend-
secretaris een soort arbeidsverdeeling bestaat 
op het gebied van het teekenen van stukken. 

Het is uitgesloten, dat tot teekenen wordt 
overgegaan door een vervanger, indien de 
secretaris aanwezig is. 

Met betrekking tot de rechtskracht van 
het onderhavige besluit kan het volgende 
worden opgemerkt: 

Voorop ga een opmerking over de betee
kenis van de onderteekening van den secre
taris vóór de invoering der bestuurswijziging, 
vervat in de achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder~ 
landsche gebied (verordening 152/1941, wel
ke in werking getreden is op 1 September 
1941. 

Art. 109 der Gemeentewet vorderde, dat 
alle stukken, die van den raad en van burge
meester en wethouders uitgingen, door den 
secretaris zouden worden mede-ondertee
kend. 

De opvatting van wetenschap en praktijk 
was toen, dat deze medeonderteekening gold 
als de verklaring van den openbaren ambte
naar, dat het van haar voorziene stuk van 
den raad of van burgemeester en wethouders 
afkomstig is en dat zijn inhoud overeenstemt 
met hetgeen door het college, van hetwelk 
het uitgaat, is besloten of gezegd: dat het den 
verklaarden wil van den raad of van burge
meester en wethouders volledig en in alle 
deelen vertolkt. (0ppenheim-Van der Pot, 
het Nederlandsche Gemeenterecht, II, blz. 
361/362; verwezen wordt ook naar Van Loe
nen, D e Gemeentewet en haar toepassing, 
tweede druk dl. I, blz. 340, j 0

• blz. 202 en 
naar Elenbaas-Koelma, Handboek Admi
nistratief Recht, dl I gemeentewet, blz. 384 
j 0

• 264). 0ppenheim verbindt daaraan de lo
gische consequentie: ,,En nu de wet deze ver,-, 
klaring in dezen vorm noodig heeft geoor
deeld, zal men moeten aannemen, dat de 
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stukken, die de mede-onderteekening van den 
secretaris eischen, als niet wettig zijn te be
schouwen, zoo zij zonder haar uitgaan" (ibi
dem). 

De beteekenis van de mede-onderteekening 
van den secretaris is tengevolge van de bo
venaangehaalde verordening zeer gewijzigd. 

Van een waarborg van overeenstemming 
met een door een college genomen besluit kan 
geen sprake meer zijn. Art. 4, 1e lid, van de 
Eerste beschikking ter uitvoering van die 
VerordeninE?: (Ned. Staatscourant dd. 19 
Augustus 1941, nr. 160) bepaalt het volgende: 

Alle stukken, die van den burgemeester 
uitgaan ter waarneming van de taak van den 
raad of van burgemeester en wethouders, 
worden mede-onderteekend door · den secre
taris of, indien de burgemeester tevens met 
de taak van secretaris is belast, door een der 
wethouders. 

Blijkbaar heeft deze bepaling ten doel, te 
doen uitkomen, ook in de praktijk, dat, vol
gens de bewoordingen van art. 3 der meer~ 
genoemde verordening, de taak van den ge
meenteraad en van het college van burge
meester en wethouders wordt waargenomen 
door den burgemeester. De burgemeester zal 
de stukken, die hij ter waarneming van de 
taak van den raad en van burgemeester en 
wethouders wil doen uitgaan, dat karakter 
niet kunnen doen verkrijgen, dan wanneer zij 
voorzien zijn van de handteekening van den 
secretaris. Zonder die handteekening zouden 
de stukken een formeel kenmerk missen, dat 
voor de deugdelijkheid ervan volstrekt ver
eischt is. Het spreekt vanzelf. dat de secre
taris door zijn handteekening geen enkele 
mede-verant woordelijkheid voor den inhoud 
aanvaardt, evenmin als dit tevoren het geval 
was. Volgens de officieele interpretatie, ge
geven door het Departement van Binnen
landsche Zaken aan de Vereeniging van Ne
derlandsche Gemeenten, moet overigens de 
ratio van de vereischte medeonderteekening 
worden gevonden in de aan den secretaris 
toekomende taak. Als administratiefrechte
lijke deskundige is hij den burgemeester be~ 
hulpzaam; als hoofd der secretarie is hij ver
antwoordelijk voor een juiste administratief
technische behandeling van zaken ter secre
tarie. 

De mede-onderteekening van een stuk door 
den secretaris kan in verband hiermede ge
acht worden in te houden , dat het 

1. ter secretarie de vereischte administra
tief-technische behandeling heeft ondergaan; 

2. hem bekend is: 
Ik ben daarom van oordeel, dat, w ·anneer 

een stuk als in het twistgeding bedoeld niet 
door den secretaris van Castricum ondertee
kend is, het aan een voor de rechtsgeldigheid 
vereischte niet voldoet en het derhalve geen 
rechtskracht heeft. Dat het stuk wel onder
teekend is door den waarnemend secretaris, 
kan dit gebrek niet wegnemen, wanneer vas~ 
staat, dat deze onbevoegdelijk zijn ondertee
kening heeft geplaatst, hetgeen het geval is 
wanneer niet een der gevallen zich voordoet, 
die krachtens art. n2, eerste lid, der Ge-

meentewet, tot vervanging aanleiding kun
nen geven (t.w. ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis van den secretaris). 

Zooals gezegd, is de door mij reeds genoem
de interpretatie gegeven door het departe
ment van Binnenlandsche Zaken, dat wil zeg
gen door hoofdambtenaren van dat Departe
ment, na overleg met den Rijkscommissaris, 
aan de vereeniging van Nederlandsche Ge
meenten, als officieel te beschouwen. Zij is 
gegeven met de bedoeling, dat de leden der 
vereeniging, dus de gemeenten, daarmede re
kening zouden houden. Ook door de praktijk 
wordt zij dan ook opgevat en toegepast als 
officieel. De meeste gemeenten laten meestal 
uitdrukkelijk in een besluit vastleggen, dat 
dat besluit door den burgemeester is geno~ 
men, ter waarneming van de taak, hetzij van 
den raad, hetzij van burgemeester en wet
houders. 

In brieven wordt meestal de formule: ,,ter 
waarneming . .. enz." niet opgenomen. 

De secretaris is wel verantwoordelijk voor 
den vorm, waarin een besluit wordt gegoten. 
Wel dekt hij met zijn handteekening, in welke 
kwaliteit de burgemeester is opgetreden. De 
burgemeester kan den secretaris niet opdra
gen een stuk te teekenen, dat de handteeke
ning van den secretaris niet vereischt. 

Resumeerende moet ik dus zeggen, dat de 
burgemeester in zijn kwaliteit van waarne
mer van de taak van den raad of van burge
meester en wethouders geen stuk kan laten 
uitgaan zonder mede-onderteekening door 
den secretaris. Zonder de handteekening van 
den secretaris kan een stuk niet het karakter 
verkrijgen van te zijn uitgegaan van den bur
gemeester ter waarneming van de taak van 
den raad of van burgemeester en wethou
ders ." 

0. dat het Gerecht hun meeningen en eind
conclusies geheel tot de zijne maakt en over
neemt, daarbij vaststellend: 

dat de Burgemeester in de huidige Rechts
orde een drieledige taak heeft, te weten: 

a. als uitvoerder van wat in vroeger tij d 
de Raad deed; 

b. als hebbende de bevoegdheden die des
tijds aan Burgemeester en Wethouders toe
kwamen; 

c. als volvoerende datgene, wat te allen 
tijde tot de uitsluitende bevoegdheid van den 
Burgemeester heeft behoord; 

dat een ontslag als het onderhavige door 
den Burgemeester in de hierboven sub a ge
noemde hoedanigheid is gegeven; 

dat besluiten, in deze hoedanigheid geno
men, mede-onderteekening van d en Gemeen
tesecretaris in persoon behoeven ( tenzij deze 
door ziekte, vacantie, of dergelijke omstan
digheden niet kan teekenen, of r.et ambt va
ceert), en dat daarvoor niet in de plaats kan 
treden de onderteekening door een waarne
m end secretaris zulks op straffe van nietig
heid; 

dat mitsdien het onderhavige ontslagbe
sluit nietig is, en alle rechtskracht mist; 

0. dat, nu als boven betoogd, het ontslag
besluit geen effect heeft kunnen sorteeren, de 
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gevolgtrekking moet zijn, dat aan klager geen 
ontslag als gasdirecteur van Castricum is ver
leend; 

0 . dat echter inmiddels in Castricum eerst 
een nieuwe gasdirecteur is b enoemd, en ver
volgens het geheele gemeentelijke bedrijf is 
opgeheven; 

0 . dat hieruit volgt, dat een herstel van 
klager in zijn oude functie feitelijk onmogelijk 
is geworden, en bovendien, gezien de uit de 
stukken gebleken voorgeschiedenis en felle 
verhoudingen, een dergelijk herstel een zeer 
ongewenscht ingrijpen van dit gerecht in ge
meentelijke toestanden zou zijn, in strijd met 
het algemeen - immers gemeentelijk - be
lang; weshalve het Gerecht, met toepassing 
van art. 48 der Ambtenarenwet, bepaalt, dat 
de nietigverklaring van het ontslagbesluit 
eerst zal werken vanaf den datum van een 
maand na dit vonnis; terwijl verweerder te
vens wordt veroordeeld in de kosten van ver
goeding aan den ambtenaar; 

0. immers, dat de tegenwoordige burge
meester van Castricum gedurende het respijt 
van een maand, hem bij deze gegeven, klager 
kan ontslaan met ingang van den dag van des 
burgemeesters daartoe strekkend besluit we
gens opheffing van zij n betrekking, waarna 
voor hem een wachtgeldregeling in werking 
treedt, wat thans dit gerecht niet regardeert; 

0. dat de schade, door klager geleden, van
af den dag van zijn ontslag tot aan den dag, 
hierboven genoemd, door het Gerecht wordt 
vastgesteld, aan de hand van de voorlichting 
door partijen gegeven, en gezien de tiende 
aanvulling op de Gemeentelijke Rechtstoe
standsverordening, als volgt: 

a. verhuiskosten f 833.05 
b. rechtskundige bijstand en ove

rige kosten, vallende op de voorbe
reiding van de onderscheidene pro
cedures en pogingen om vermeend 
rechtsherstel te erlangen: 2600.-

terwijl voorts wordt overwogen, dat klager 
in het tijdperk vanaf zijn ontslag (11 Novem
ber 1941) tot het oogenblik, waarop deze be
slissing in werking treedt, geen schade heeft 
gehad in den vorm van salarisderving, nu, 
krachtens besluit van den burgemeester dd. 
29 December 1941 de oorspronkelijke, uitge
sproken schorsing is herroepen en hem zijn 
volle salaris is toegekend, als ware hij nog in 
functie geweest, wordende het meergevor
derde, (als b .v. kosten van terugverhuizing) 
ontzegd; 

Rechtdoende in naam van het recht: 
a. v erklaart zich bevoegd van de onder

havige zaak kennis te nemen ; 
b. verstaat, dat het ontslagbesluit waar

tegen beroep, nietig is; 
c. bepaalt om redenen van algemeen be

lang, dat de nietigverklaring eerst zal werken 
met ingang van een maand na uitspraak 
dezes; 

d. veroordeelt de gemeente Castricum 
tot schadevergoeding aan klager, ten bedrage 
van f 3433.05; 

e. ontzegt het meergevorderde. 
(W. v. G.) 

7 April 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Door niet alle zich op het perceel be
vindende gebouwen der N. V. te be
schouwen als inrichtingen met machi
naal bedrijf, dienende nevens andere be
drijven tot wasscherij, noch die fabrieks
gebouwen tezamen als één dergelijke in
richting aan te merken, doch slechts één 
der gebouwen als zoodanige inrichting 
te beschouwen, is de R . v. B. niet in 
strijd gekomen met art. 9 der verorde
ning, aangezien uit dit voorschrift geens
zins volgt, dat onder "inrichting" slechts 
het geheele bedrijf (de zaak) en nim
mer een bepaald, tot het bedrijf behoo
rend gebouw kan worden verstaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Ambtenaar, belast met de afdoening van 
belastingzaken ter secretarie der gemeente 
Almelo, tegen een uitspraak van den R. v. B . 
v. d. Directe Belastingen te Zwolle van 15 
October 1942 betreffende een aan de N. V. 
X te Almelo, opgelegden aanslag over 1941 
in de onderhoudsbelasting dier gemeente; 

Gezien de stukken; 
0. dat, voorzooveel in cassatie van belang, 

de verordening op de heffing en invordering 
van een onderhoudsbelasting, als bedoeld in 
art. 280 der Gemeentewet, van de gemeente 
Almelo bepaalt: 

Artikel 1. 

Onder den naam van onderhoudsbelasting 
wordt in de gemeente Almelo jaarlijks eene 
bel~sting geheven wegens: 

1 • enz. 
2 °. het genot van waterafvoer naar de ge

meenteriolen en de waterleidingen der ge
meente. 

Artikel 4. 
De belasting wordt geheven van hen, die 

krachtens recht van bezit of eenig ander za
kelijk recht op 1 Januari van het belasting
jaar0 het genot hebben: 

1 . enz. 
2 °. van gebouwen en inrichtingen, voor 

welke de waterafvoer, bedoeld in art. 1, sub 
2 °, direct of indirect wordt genoten. 

Artikel 9 . 
De in art. 1, sub 2 °, bedoelde belasting 

bedraagt: 
a. voor woonhuizen met bijbehoorende ge

bouwen, als keukens, waschhuizen en derge
lijke, voor kantoren, magazijnen, werkplaat
sen en voor alle andere gebouwen en inrich
tingen, niet vallende onder b, c, d of e, 2 % ; 

b. voor inrichtingen met machinaal bedrijf 
(hieronder te verstaan fabrieken of werk
plaatsen, als bedoeld bij art. 3, sub 1, der 
Veiligheidswet 1934), hotels, café-restaurants 
en andere openbare eetgelegenheden en be
drijfsgarages, 3 %; 

c. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, dienende nevens andere 
bedrijven tot ververij, bleekerij, wasscherij 
en daarmede naar het oordeel van Burge-
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meester en Wethouders voor den waterafvoer 
gelijk te stellen inrichtingen, benevens voor 
ververijen zonder machinaal bedrijf, 10 %; 

d. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, uitsluitend dienende tot 
ververij , bleekerij, sterkerij, apprêteerderij, 
wasscherij en strijkerij of tot eenigerlei com
binatie van deze bedrijven, alsmede die in
richtingen, al dan niet uitsluitend dienende 
tot leerlooierij, zuivelbereiding of wolwas
scherij , en de naar het oordeel van Burge
meester en Wethouders voor den waterafvoer 
daarmee gelijk te stellen inrichtingen, 20 % ; 

van de belastbare opbrengst dier gebouwen 
en inrichtingen, aangewezen in de kadastrale 
registers , met dien verstande, dat de belas
ting onder sub a, voor elk kadastraal perceel, 
waarvoor deze belasting verschuldigd is, niet 
minder zal bedragen dan f 4; 

dat belanghebbende, na vergeefsche re
clame tegen bovengemelden, op art. g, letter 
c, gegronden aanslag ter zake van haar, aan 
de Z.straat te Almelo gelegen, fabrieksgebou
wen, zich heeft gewend tot den R. v. B., ver
zoekende den aanslag te vernietigen, voor
zoover betreffende het kadastrale perceel 
enz., en dezen nader vast te stellen op 3 % 
van de belastbare opbrengst, subsidiair op 
10 % van de te schatten belast bare opbrengst 
van het gebouw, waarin zich de waschkamer 
bevindt, en op 3 % van de belastbare op
brengst van de overige gebouwen en inrich
tingen; 

dat belanghebbende daartoe heeft aange
voerd, dat haar bedrijf bestaat uit een tricot
fabriek en uit een veeren- en kapokfabriek, 
welke twee onderdeelen niets met elkander 
hebben uit te staan; dat in het geheele be
drijf bij volle bezetting ongeveer 120 man 
werken; dat van enkele fonteintjes en W.C.'s 
het water afvloeit naar de gemeenteriolee
ring, terwijl in de tricotafdeeling af en toe, 
nog niet éénmaal in de week, wollen stoffen 
worden ontvet; dat het afvalwater hiervan 
rechtstreeks in de beek terecht komt; dat 
bedoelde wasscherij, die geschiedt met een 
installatie, zich bevindende in een vrij klein 
vertrek in een der fabrieksgebouwen, van 
zeer kleinen omvang is, hetgeen ook wel 
blijkt uit het totale jaarlijksche waterver
bruik van belanghebbende voor alle doelein 
den over de laatste jaren; dat de feitelijke 
gesteldheid dus zoodanig is, dat niet kan wor
den aangenomen, dat de op het perceel staan
de gebouwen tot wasscherij dienen, immers 
daartoe toch ten minste moet worden aange
nomen, dat het wasscherijbedrijf een eenigs
zins aanmerkelijken omvang heeft; en sub
sidiair: dat het onjuist is om alle zich op het 
kadastraal perceel bevindende gebouwen 
naar den verhoogden maatstaf aan te slaan, 
alleen omdat toevallig het terrein, waarop de 
gebouwen staan, één kadastraal perceel 
vormt; dat dan ook ten hoogste de aanslag 
zoodanig zou moeten worden vastgesteld, dat 
alleen het fabrieksgebouw, waarin zich de 
waschkamer bevindt, in de rubriek met den 
verhoogden belastingdruk zou zijn op te ne
men; dat dit in overeenstemming is met den 
opzet der onderhavige belasting, waarbij be-

last worden woonhuizen, respectievelijk de 
inrichtingen, en niet de kadastrale perceelen, 
zijnde de kadastrale huuropbrengst slechts 
een hulpmiddel voor het vaststellen van het 
bedrag van den aanslag; 

dat de Gemeente het standpunt heeft in
genomen, dat de fabrieken als één ondeel
baar complex van onderling samenhangende 
gebouwen zijn aan te merken, hetgeen zou 
blijken uit de plattegrondteekening, waarbij 
de machinekamer en ketelhuis worden aan
gemerkt als uitsluitend behoorende tot dat 
gedeelte der fabrieken, waarin kapok en 
veeren worden verwerkt, doch welke fa
brieksgedeelten feitelijk dienstig zijn aan het 
geheele fabriekscomplex; 

0. dat de R. v . B. vervolgens heeft over
wogen: 

,,dat zich op het genoemde kadastrale per 
ceel bevinden verschillende gebouwen, te we
ten: 1. een gebouw waarin een kapok- en 
veerenfabriek, machinekamer, ketelhuis en 
lokalen voor expeditie en magazijn, enz.; 2 . 

een gebouw waarin een tricotweverij met 
kantoorruimten, kistenmagazijn, spoelerij, 
magazijn enz.; 3. een gebouw waarin kapok
ruwerij, -wasscherij, -kalanderij, perslokaal, 
krimplokaal, en ruimten voor kantoren, ex
peditie, magazijn, enz.; 4. verschillende ge
bouwen als: kantoor kapok bedrijf en diverse 
loodsen, deels voor het kapokbedrijf, deels 
voor het tricotbedrijf; 

"dat de aanwezigheid der wasscherij in het 
sub 3 bedoelde gebouw aanleiding is geweest 
om alle zich op het kadastrale perceel b evin
dende gebouwen voor den aanslag aan temer
ken als inrichtingen met machinaal bedrijf, 
dienende nevens andere bedrijven tot was
scherij, voor welke de onderhoudsbelasting 
10 % der kadastrale belastbare opbrengst 
bedraagt; 

"dat de omstandigheid, dat op dat eene 
kadastrale perceel, waarop tweeërlei fabrieks
bedrijven worden uitgeoefend, in het sub 3 
bedoelde gebouw zich een wasscherij bevindt, 
niet tengevolge heeft, dat alle andere zich ·op 
dat perceel bevindende gebouwen inrichtin
gen met machinaal bedrijf zijn, nevens andere 
bedrijven tot wasscherij dienende; 

,,dat de omstandigheid dat de machine
kamer en het ketelhuis in het gebouw der 
kapok- en veerenfabriek m ede dienen voor 
het drijven der machines in het gebouw der 
tricotfabriek er niet toe leidt om die fabrieks
gebouwen te zamen als één inrichting te be
schouwen, evenmin als bijvoorbeeld verschil
lende huizen, in welker verwarming wordt 
voorzien vanuit één centrale verwarmings
installatie, daardoor geacht kunnen worden 
te zamen één geheel uit te maken; 

"dat er mitsdien geen termen zijn om een 
hoogere belasting dan 3 % der belastbare op
brengst te heffen, behalve voor het fabrieks
gebouw, waarin zich de wasscherij bevindt; 

,,dat in verband met de door den contro
leur der grondbelasting aangegeven verdee
ling der belastbare opbrengst over de ver
schillende gebouwen, waartegen partijen op 
zich zelve geen bezwaar hebben gemaakt, die 
van het fabrieksgebouw, waarin zich de was-
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scherij bevindt, f u88 bedraagt;" 
dat de R . v. B. vervolgens de bestreden 

beschikking heeft vernietigd en heeft ver
staan, dat de belasting tot een percentage 
van ro % der belastbare opbrengst van be
doelde gebouwen zal worden verminderd tot 
een percentage van 3 %, met uitzondering 
van die voor het gebouw der kapokfabriek 
met wasscherij met een belastbare opbrengst 
v an f u88; 

0 . dat in cassatie het volgende middel 
wordt aangevoerd: 

S . of v. t. van art. 280 der Gemeentewet 
en van art. 9, sub c der verordening op de 
heffing en invordering van eene onderhouds
belasting als bedoeld in art. 280 der Ge
meentewet in de gemeente Almelo, doordat 
de R. v . B . ten onrechte van het standpunt 
is uitgegaan, dat de ingevolge art. 9, letter c, 
der heffingsverordening geheven belasting 
moet worden geheven per gebouw, en de 
Raad ten onrechte· is ingegaan op het inge
volge dit art. en letter bij uitsluiting aan B. 
en W., thans den Burgemeester, waarnemen
de de taak van B. en W., toegekende oordeel 
omtrent de rangschikking van de niet met 
name bij dat artikel en letter genoemde in
richtingen; 

dat ter toelichting wordt aangevoerd, dat 
de heffing der belasting dient plaats te vin
den per inrichting met machinaal bedrijf, 
dus in het onderhavige geval de heffing be
hoort plaats te vinden van het geheele be
drijf (inrichting) der N. V. X, welke inrich
ting als één geheel, namelijk tricot-, kapok
en veerenfabrieken, alsmede handel in tricot, 
kapok en veeren en afdeeling voor het ver
werken van kapokmatrassen en onder één 
tenaamstelling, te weten X N.V. in het Han
delsregister der Kamer van Koophandel voor 
Twenthe staat ingeschreven, welke inrichting 
ook van de zijde van belanghebbende is aan
geduid als "een geheel bedrijf, waarin bij 
volle bezetting ongeveer 120 man werken", 
welke inrichting vanuit één ketelhuis en ma
chinekamer, machinaal wordt gedreven, 
welke inrichting één geheel doorgaande af
rastering heeft en welke inrichting, dit ook 
volgens voornoemd handelsregister, geza
menlijk voor één en hetzelfde bedrijf, voor 
één en hetzelfde doel, te weten de fabricage 
van en den handel in kapok-, veeren- en tri
cotstoffen wordt gebezigd; dat, wordt het 
omtrent het woord "inrichting" heerschende 
taalgebruik (zaak of bedrijf) bezien, dan on
der inrichting ook zeer zeker niet - zooals 
de R . v. B. dit doet - wordt verstaan een 
ten behoeve van de schatting van kadastrale 
huurwaarden willekeurig aangehouden ge
bouw, waarin een onderdeel van een zekere 
inrichting is gevestigd; 

0. dat de grief als zou de R. v. B. zijn uit
gegaan van het standpunt, dat de belasting 
moet worden geheven per gebouw, feitelijken 
grondslag mist, aangezien de Raad zulk een 
algemeene uitspraak niet heeft gegeven; 

dat eveneens feitelijken grondslag mist 
hetgeen de Gemeente in haar toelichting stelt 
omtrent een inschrijving in het handelsregis
ter, omtrent een omrastering en omtrent het 

bezigen der inrichting voor één en hetzelfde 
bedrijf en doel: 

dat de Raad niet alle zich op het perceel 
bevindende gebouwen heeft beschouwd als 
inrichtingen met machinaal bedrijf, dienende 
nevens andere bedrijven tot wasscherij, noch 
die fabrieksgebouwen te zamen als één der
gelijke inrichting heeft aangemerkt, doch 
slechts het onder 3 vermelde gebouw als een 
zoodanige inrichting heeft beschouwd; 

dat de Raad, dus doende, niet in strijd is 
gekomen met art. 9 voormeld, aangezien uit 
dit voorschrift geenszins volgt, dat onder "in
richting" slechts het geheele bedrijf (de zaak) 
en nimmer een bepaald, tot een bedrijf be
hoorend gebouw kan worden verstaan; 

dat de beslissing dat het onderhavige ge
bouw als een "inrichting" moet worden be
schouwd, als zijnde mede van feitelijken aard, 
in cassatie niet met vrucht kan worden be
streden; 

dat de grief als zoude de Raad zijn inge
gaan op het uitsluitend aan den Burgemees
ter toegekende oordeel omtrent de rangschik
king van niet met name in art. 9, letter c, 
genoemde inrichtingen, feitelijken grondslag 
mist en dus niet tot cassatie kan leiden, aan
gezien de Raad uitsluitend een beslissing 
heeft gegeven over het geschilpunt of, en in 
hoeverre, hier aanwezig was een inrichting 
met machinaal bedrijf, dienende nevens an
dere bedrijven tot wasscherij, als met name 
in art. 9, letter c, genoemd; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

9 April 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 398-429; Merkenwet 
art. 9.) 

Wanneer het Bureau de inschrijving 
van een ingezonden merk weigert en de 
inzender zich tot den rechter wendt, op
dat de inschrijving worde bevolen, zal 
deze zoodanig bevel niet vermogen te 
geven, indien het gebruik van het merk 
in strijd zoude zijn met de openbare 
orde, onverschillig de gronden, welke 
het Bureau voor de weigering heeft aan
gevoerd. 

's Hofs beslissing, dat het gebruik van 
het merk "Vitamin-Gustin" misleidend 
zoude zijn, is van feitelijken aard en kan 
in cassatie niet worden aangetast. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
D r. August 0etker, wonende te Bielefeld 

(Duitschland), adv. Mr. M. M. Schim van 
der Loeff; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, bij beschikking van 14 De
cember 1942 heeft bevestigd de beschikking 
der Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage, Derde 
Kamer, van 1 7 Maart 1942, waarbij werd 
afgewezen het verzoek van requestrant om 
de door het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom te 's-Gravenhage geweigerde in
schrijving in zijn registers te bevelen van het 
woordmerk "Vitamin-Gustin" ten name van 
verzoeker voor de waren "vitaminen-hou-
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dend zetmeel, vitaminen-houdende zetmeel
preparaten voor voedingsmiddelen, vitami
nen-houdend kindervoedsel, vitaminen-hou
dende poeders voor soepen"; 

dat verzoeker zich door 's Hofs beschik
king bezwaard acht en daartegen de navol
gende cassatie-middelen aanvoert: 

I. S. of v. t. van artt. 3, 4, 5, 9, 12 en 
12bis der Merkenwet, 1, 2, 3 en 4 van de op 
6 November 1925 te 's-Gravenhage onder
teekende herziene Schikking van Madrid van 
14 April 1891 betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, 
gelijk deze Schikking laatstelijk was herzien 
te Washington op 2 Juni 19u, goedgekeurd 
bij de Wet van 15 Maart 1928, S. 64, en ge
publiceerd bij K. B. van 6 Juni 1928, S . 196, 
1 der Handelsnaamwet, S. 1921 No. 842, 48 
Rv. , 

doordat het Hof de beschikking der Recht
bank, zij het ook onder verbetering der gron
den, heeft bevestigd, niettegenstaande de 
volgende overwegingen : 

1. ,,dat bij het verhoor voor de Rechtbank 
namens het Bureau deze (d.i. de aan appel
lant medegedeelde) weigeringsgrond is ver
duidelijkt en aangevuld in dien zin, dat door 
de inschrijving van het merk "Vitamin
Gustin" ook aan het als soortnaam onder
scheidende kracht missende woord "Vita
min" zekere bescherming zou worden ver
leend, waardoor, in strijd met de openbare 
orde, de soortnaam "Vitamin" op een be
paald gebied door requestrant zou worden 
gemonopoliseerd;" 

2. ,,dat appellant als tweede grief aanvoert, 
dat de verduidelijkte en aangevulde weige
ringsgrond niet op de wet steunt, daar het 
betoog van het Bureau slechts wil, dat de 
inschrijving van het merk zekere gevolgen 
heeft, die in strijd zijn met de openbare orde, 
maar niet dat het gebruik daarmee in strijd 
is;" 

3. ,,dat het Hof deze grief kan volgen, daar 
inderdaad door art. 4 der Merkenwet bepaald 
wordt, dat het gebruik van het merk niet in 
strijd mag zijn met de openbare orde, terwijl 
het Bureau dit op de inschrijving liet slaan" 
( onderstrepingen van het Hof) ; 

waardoor het Hof ten onrechte de weige
ring van de door verzoeker gevraagde in
schrijving heeft gehandhaafd op een grond, 
die het Bureau nóch in zijn weigeringsbesluit 
nóch voor de R echtbank nóch voor het Hof 
heeft aangevoerd (nl. dat het gebruik van 
het merk "Vitamin-Gustin" als zijnde mis
leidend, in strijd is met de openbare orde), 
terwijl de grond, die het Bureau wèl heeft 
aangevoerd, zooals deze is verduidelijkt en 
aangevuld, door het Hof als in strijd met de 
wet is verworpen. 

Il. S. of v. t. der onder I aangehaalde ar
tikelen, 

doordat het H of zijn beslissing heeft doen 
steunen op zijn oordeel, dat het verzoek tot 
inschrijving geweigerd moet worden, zulks 
op grond van de ove_rwegingen: 

1. ,,dat het opnemen van een soortnaam in 
een merk als onderdeel daarvan alléén geoor
loofd is, indien de waren, waarvoor het merk 

gebruikt wordt, dan zèlf van die soort zijn, 
daar anders het merk ten onrechte den indruk 
zou vestigen, dat de waar van een andere 
soort zou zijn dan zij in werkelijkheid is , 
waardoor het gebruik van zulk een merk, 
als zijnde misleidend, in strijd is met de 
openbare orde;" 

2. ,,(dat dit) in casu het geval zou zijn , 
daar immers de soort waren, waarvoor de in
schrijving van het merk "Vitamin-Gustin" 
verlangd wordt, vitaminen-houdende zet
meelpreparaten e. d. zijn, die - al zijn ze 
vitaminen-houdend - geen (soort van) wa 
ren zijn, waarvan vitaminen het wezen uit
maken - zooals met name bij vitamine
tabletten wel het geval is - doch (een soort 
van) waren, die naar haar wezen zetmeel e.d. 
zijn, dat vitaminen-houdend is, zooals bij 
ongetelde voedingsmiddelen voorkomt;" 

ten onrechte : 
1°. omdat nóch de wet nóch de belangen 

van het publiek zich verzetten tegen bescher
ming van een merk, dat den soortnaam bevat 
van iets anders dan de waar, waarvoor het 
merk bestemd is; 

2 °. omdat ook in het onderhavige geval 
geen misleiding van het publiek te duchten 
is, daar de inschrijving van het merk "Vita
min-Gustin" niet gevraagd is voor groenten 
of fruit, die behooren tot de ongetelde voe
dingsmiddelen, waarvan het vitaminen-ge
halte een meer of minder kenmerkende, doch 
in elk geval niet een opzettelijk teweegge
brachte eigenschap is, maar voor "vitaminen
houdend zetmeel, vitaminen-houdende zet
meelpreparaten voor :voedingsmiddelen, vi
taminen-houdend kindervoedsel, vitaminen
houdende poeders voor soepen", d.i. zetmeel, 
zetmeelpreparaten voor voedingsmiddelen, 
kindervoedsel, poeders voor soepen, waaraan 
vitaminen opzettelijk zijn toegevoegd. 

Ter toelichting dezer middelen voert ver
zoeker nog het volgende aan: enz. 

TEGENVER ZOEKSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

de Directeur van het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom te 's-Grave:-ihage, adv. 
Mr. D. J. Veegens, 

t. dat hij heeft kennis genomen van het 
verzoekschrift, waarmede Dr. August Oet
ker, wonende te Bielefeld (Duitschland) zich 
tot Uwen Raad heeft gewend, houdende be
roep in cassatie tegen de beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, D erde 
Kamer, van I4 December :1942, bevestigen
de de beschikking van de Arr.-Rechtbank t e 
's-Gravenhage, Derde Kamer, van 17 Maart 
1942, waarbij werd afgewezen het verzoek 
van Oetker ten einde de inschrijving warde 
bevolen van de woorden "Vitamin-Gustin" 
als merk voor verschillende vitaminenhou
dende waren, in die beschikkingen opgesomd; 

2. dat hij ter bestrijding van dit cassatie
beroep aanvoert, dat de middelen reeds hier
om niet kunnen leiden tot cassatie wegens 
schending of verkeerde toepassing van de 
aangehaalde artikelen van de Schikking van 
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Madrid, omdat uit de beschikking waarvan 
cassatie niet blijkt, dat 0etker inschrijving 
heeft verzocht in het (internationale) regis
ter , genoemd in art. 8 der Merkenwet, het
geen ook niet het geval is; 

3. dat het eerste middel evenmin kan lei
den tot cassatie wegens schending of ver
keerde toepassing van de overige aangehaal
de artikelen, omdat het daaraan ten grond
slag gelegde stelsel van gebondenheid van 
den rechter aan de gronden van weigering, 
zooa\s zij aan den inzender zijn opgegeven 
door het Bureau, in die artikelen geen steun 
vindt; 

4. dat toch blijkens art. 4 lid 3 der Mer
kenwet uit de registers wordt geweerd ieder 
merk, dat woorden of voorstellingen bevat, 
die in strijd zijn met de goede zeden, of 
waardoor het gebruik van het merk in strijd 
zou zijn met de openbare orde; 

5. dat de inzender van een door het Bu
reau geweigerde voorstelling dan ook inge
volge art. 12 lid 2 der Merkenwet bij het 
verhoor niet alleen de ongegrondheid van de 
weigering, maar ,,zijn recht op de inschrij
v ing van het merk" aannemelijk heeft te 
maken; 

6. dat weliswaar art. 48 Rv. in de verzoek
schriftprocedure niet van rechtstreeksche 
toepassing is, maar de rechter in een zooda
nig geding niettemin verplicht, althans be
voegd is, de niet door partijen aangevoerde 
rechtsgronden van ambtswege aan te vullen, 
omdat dit een eisch van goede rechtspraak 
is en de bepalingen, waaruit het beginsel van 
de rechterlijke lijdelijkheid in de dagvaar
dingsprocedure pleegt te worden afgeleid, 
daarvoor niet zijn geschreven; 

7. dat een verplichting tot zelfstandige 
toetsing zonder eenigen twijfel bestaat, in
dien beginselen van openbare orde en goede 
zeden in het spel zijn, voor welke de rechter 
immers heeft te waken krachtens de bepa
lingen zelve, waarin zij zijn nedergelegd, on
afhankelijk van de bepaling van art. 48 Rv.; 
H.R. 8 November 1912, W . 9420, N. J . 1913, 
6 en 23 April 1926, W. n499, N . J. 1926, 
622; 

8. dat Uw Raad in den zin van het hier 
betoogde heeft geoordeeld, dat de inschrij
ving van een als merk aangeboden soortnaam 
niet kan worden bevolen, al zou de adjunct
directeur van het Bureau voor den Industri
eelen Eigendom, die de inschrijving had ge
weigerd, daartoe niet bevoegd zijn geweest, 
vermits, al stond die onbevoegdheid vast, · 
toch het verzoek tot inschrijving niet voor 
toewijzing vatbaar was: H. R. 14 Februari 
1902, W. 7719 (Quina Laroche); anders H. 
R. 24 December 1897, W. 7062 (Aleppo
inkt); 

9. dat het tweede middel evenmin tot cas
satie kan leiden; 

10. dat, enz.; 
18. dat de onderscheiding, verdedigd in het 

tweede onderdeel van het middel en in de 
toelichting daarop, tusschen waren, welke 
van nature vitaminen bevatten, en waren, 
waaraan bij de bereiding opzettelijk vita
minen worden toegevoegd, aan de juistheid 

van 's H ofs overweging, dat ontelbare voe
dingsmiddelen vitaminenhoudend zijn, niets 
afdoet; 

19. dat deze onderscheiding bovendien 
moeilijk te rijmen schijnt met de omschrij
ving, welke 0etker zelf heeft gegeven van de 
soorten van waren, welke hij in den handel 
brengt, omdat door het woord "vitaminen
houdend" zoowel naar technisch als naar alge
meen beschaafd spraakgebruik slechts wordt 
te kennen gegeven, dat het product - van 
nature aanwezige dan wel (tevens) opzette
lijk toegevoegde - vitaminen bevat, terwijl 
waren, waaraan opzettelijk vitaminen zijn 
toegevoegd "gevitamineerd" worden ge
noemd; 

Weshalve verzoeker zich wendt tot Uwen 
Hoogen Raad met het eerbiedig verzoek het 
beroep in cassatie te verwerpen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat het eerste middel reeds hierom 

faalt, omdat, wanneer het Bureau de inschrij
ving van een ingezonden merk weigert en de 
inzender zich tot den rechter wendt, ten ein
de de inschrijving warde bevolen, deze zoo
danig bevel niet zal vermogen te geven, in
dien het gebruik van het merk in strijd zou 
zijn met de openbare orde, onverschillig de 
gronden, welke het Bureau voor de weigering 
heeft aangevoerd; 

0 . dat de beide overwegingen van 's Hofs 
beschikking, in het tweede middel overge
nomen, slechts deze beslissing inhouden, dat 
gebruik van het merk "Vitamin-Gustin" mis
leidend zou zijn, een beslissing van feitelijken 
aard, welke in cassatie niet kan worden aan
getast; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat verzoeker de voorgedragen middelen 
mede doet steunen op de daarbij aangehaalde 
bepalingen der Schikking van Madrid, doch 
schending of verkeerde toepassing dezer ar
tikelen niet ter sprake kan komen, nu zij 
blijkbaar niet mede den grondslag vormen 
van de bestreden beschikking, zoodat zij als 
ten overvloede en overbodig vermeld moeten 
worden beschouwd; 

0 . omtrent het eerste middel, dat uit de 
daarin overgenomen overwegingen van het 
Hof wel volgt, dat het den weigeringsgrond 
van het Bureau voor den Industrieelen eigen
dom niet juist acht, en daarvoor een anderen 
in de plaats stelt, doch dat het Hof bevoegd 
en verplicht geacht moet worden, gezien art. 
4, lid 3, j 0

• 12, lid 2, der Merkenwet, ook 
zelfstandig na te gaan of het gebruik van het 
merk in strijd zou komen met beginselen van 
openbare orde en goede zeden en wanneer 
het aanneemt, dat dit het geval is, op dien 
·grond het verzoek tot inschrijving dient af te 
wijzen; 

0 . omtrent het tweede middel, dat de hier
bij vermelde overwegingen kennelijk aldus 
moeten worden gelezen, dat het Hof evenals 
de Rechtbank van oordeel is, dat de verbin
ding der woorden Vitamin en Gustin bij het 
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publiek een verkeerden indruk zal wekken 
naast het reeds bestaande merk Gustin en dat 
daardoor aan "Vitamin" een wezenlijke be
teekenis als onderdeel van het merk zou wor
den toegekend, waarop het als soortnaam 
niet aanspraak kan maken, zoodat het ge
bruik dier verbinding tegen de openbare orde 
indruischt; 

dat bedoelde overwegingen van het Hof 
bovendien een beslissing van feitelijken aard 
bevatten; 

0 . dat de middelen derhalve niet tot cas
satie kunnen leiden; 

Concludeert tot verwerpingvan het beroep. 

(N. J.) 

I6 April I943- ARREST van den Hoogen 
Raad. (§ 1 Eerste Uitv.Besl. S.-G. Soc. 
Zaken Verord. 8/i940.) 

Onder ontslaan (Entlassung) en het 
ontslag geven (Entlassung aussprechen) 
kan in § 1 Eerste Uitv.Besl. S.-G. van 
Soc. Zaken ingevolge Verord. 8/1940 
niet anders worden verstaan dan het 
doen eindigen der dienstbetrekking door 
eene daad van den werkgever. Onder 
genoemde § 1 kan niet gebracht worden 
eene verplichting om opnieuw met den 
werknemer overeen te komen, indien de 
dienstbetrekking zonder ontslag geëin
digd is . De beslissing der Rechtb. in 
voormelden zin is - wat er zij van de 
door haar aangevoerde gronden - juist. 

P. van Egmond, wonende te Amsterdam, 
eischer tot cassatie van een op 27 October 
1942 door de Arr.-Rechtbank aldaar tusschen 
partij-en gewezen vonnis, adv. Mr. A. E . J . 
Nysingh, 

tegen: 
de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
het City Theater, gevestigd te 's-Graven
hage, verweerster in cassatie, adv. Mr. Dr. 
H. F. A. Völlmar; gepleit door Mr. J . de 
Vrieze. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt : 
dat verweerster - -verder de vennootschap 

t e noemen - bij inleidend request van 23 
Januari 1942 aan den Kantonrechter te Am
sterdam heeft gesteld, dat van Egmond op 
3 Januari 1941 als cinema-organist bij haar 
in dienst is getreden, voorloopig voor den 
tijd van 3 maanden, waarna op 3 April 1941 
in onderling overleg de dienstbetrekking is 
verlengd tot 1 Januari 1942; 

dat verweerster heeft gevorderd verkla
ring voor recht, dat de dienstbetrekking tus
schen partijen op 1 Januari 1942 was geëin
digd; 

dat van Egmond bij antwoord heeft aan
gevoerd, dat alle arbeidsovereenkomsten, 
ook d ie welke voor bepaalden tijd worden 
aangegaan, onder de ontslagverordening No. 
8/1 940 vallen, zoodat het hier gegeven ont
slag als onrechtmatig moet worden be
schouwd; 

dat hij reconventioneel onrechtmatigver-
klaring van het gegeven ontslag heeft gevor
derd met veroordeeling van de vennootschap
tot het betalen van een schadevergoeding 
van f 76.92 per week van 1 Januari 1942 af. 
tot den dag waarop hij een nieuw engagement 
zal hebben verkregen; 

0. dat de Kantonrechter bij vonnis van 
10 Maart 1942 aan de vennootschap haar 
vordering in conventie heeft toegewezen en 
in reconventie aan van Egmond zijn vorde
ring heeft ontzegd; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis op het beroep van van Egmond het 
vonnis van den Kantonrechter heeft bekrach
tigd, na te hebben overwogen: 

,,dat de bij inleidend request gestelde fei
ten zijn komen vast te staan; 

dat niet door partijen is gesteld, dat de 
dienstbetrekking vóór of op dien datum is 
verlengd en evenmin, dat zich ten deze een 
der gevallen, vermeld in art. 1639e sub 1 en 
2 B. W. voordoet; 

dat derhalve volgens het in art. 1639e B. 
W. bepaalde de onderhavige dienstbetrek
king op 1 Januari 1942 eindigde; 

dat appellant echter het standpunt in
neemt, dat op grond van het bepaalde in 
voornoemd uitvoeringsbesluit de genoemde 
wetsbepaling is terzijde gesteld, daar toch 
ook in gevallen, waarin een dienstbetrekking 
voor een bepaalden tijd is aangegaan, het in 
bedoeld besluit bepaalde zou gelden en dus 
in het onderhavige geval de dienstbetrek
king niet door het enkele verloop van den 
termijn automatisch op 1 Januari 1942 ein
digde, doch slechts door een door den Direc
teur-Generaal van den Arbeid goedgekeurd 
ontslag beëindigd had kunnen worden, welke 
goedkeuring ten deze geweigerd is; 

dat de Kantonrechter in zijn vonnis onder 
meer heeft overwogen, dat "ontslag" is een 
daad van den werkgever waardoor hij aan 
een dienstbetrekking die anders normaal zou 
doorloopen, een einde maakt, en dat ten deze 
geen ontslag behoefde te worden gegeven 
daar op 1 Januari 1942 de dienstbetrekking 
automatisch eindigde; 

dat appellant deze opvatting heeft be
streden en als zijn meening heeft te kennen 
gegeven, dat onder ontslag in deze verorde
ning moet worden verstaan iedere beëindi
ging van een bestaande dienstbetrekking an
ders dan bij onderling goedvinden en een
zijdige verbreking door den werknemer; 

d a t de Rechtbank echter van oordeel is, 
dat een overeenkomst, waarbij een dienst
betrekking voor een bepaalden tijd wordt 
aangegaan, reeds in zich draagt de door on
derling overleg tot stand gekomen uitdruk
kelijke wil van beide partijen - dus ook die 
van den werknemer - om de dienstbetrek
king op het bij de overeenkomst vastgelegde 
tijdstip als beëindigd te beschouwen; 

dat in een dergelijk geval dus van ontslag 
in het geheel geen sprake kan zijn, en der
halve meerbedoeld uitvoeringsbesluit van 
genoemde verordening, kennelijk in het leven 
geroepen ter bescherming van werknemers, 
die zonder dat ingrijpen van hoogerhand in 
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net algemeen per week of per maand door 
den werkgever ook tegen hun wil hadden 

-kunnen worden ontslagen, t en d eze, waar de 
·werknemer door het enkele aangaan der 
·overeenkomst ook zijnerzijds reeds zijn wil 
bad k enbaar gemaakt, de dienst bet rekking 
te beëindigen, t oepassing mist ;" 

0 . dat van Egmond dit vonnis bestrij dt 
-met het nav olgende middel van cassatie: 

S . of v . t . v an de §§ 1 en 2 van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge de Verordening No. 8/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende het beperken 
van werk van II Juni 1940 No. 9 Veror
-deningenbla d 1940, stuk 3 No. 9, gewijzigd 
1 Maart 1941, No. 64, Verordeningenblad 
1941 stuk 13, no. 64, in verband met par. 1 

-van genoemde Verordening, par. 5 van het 
Decreet van 18 Mei 1940 (Verord.blad 1940 
no. 1) en 2 en 3 van de Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche Gebied no. 3/1940, en van de artt. 
r , 2, 3 en 5 van het Derde Uitvoeringsbesluit 
van genoemden Secretaris-Generaal inge
volge diezelfde Verordening van 20 Februari 
1942 no. 14, (Verord.blad 1942 afl. 5 no. 14); 
48 Rv.; 14 A. B.; 1356, 1371, 1372, 1373, 
r4or, 1402, 1403, 1637a, 1639e, r639f, r639g, 
16390, 1639p, 1639r, 1639s, 1639t, 1638, 
r638d B. W. , 

door te beslissen als voormeld, 
ten onrechte, 
vermits het in de aangehaalde Uitvoerings

besluiten vervatte verbod aan de daàr be
doelde werkgevers om werknemers te ont
slaan betrekking heeft op iedere feitelijke 
beëindiging of niet-voortzetting van bestaan
de dienstbetrekkingen en dus op ieder niet 
langer in dienst houden of te werkgesteld 
houden van werknemers, anders dan met hun 
goedvinden, 

en met name ook slaat op een geval als het 
onderhavige, waarin tusschen partijen een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalden tijd was 
aangegaan (zonder dat het tweede lid van 
art. r639e B. W . daarop van toepassing was) 
bij het verstrijken van dien termijn, 

zoodat waar t en deze vaststaat, althans 
aangenomen moet worden 

eenerzijds dat de Directeur-Generaal van 
den Arbeid de door verweers ter g e vraagde 
goedkeuring voor de beëindiging harerzijds 
van de dienstbetrekking bij het verstrijken 
van dien termijn heeft geweigerd; 

anderzijds dat de niet voortzetting der 
dienstbetrekking na het verstrijken van dien 
termijn niet met eischer's goedvinden plaats 
vond, 

verweerster niet gerechtigd was eischer's 
verdere te werkstelling te weigeren, doch ge
houden was eischer in haar dienst te houden, 

daar de door de Rechtbank geconstrueerde 
instemming van eischer met de beëindiging 
uitsluitend is afgeleid uit het feit, dat hij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalden tijd met 
verweerster heeft aangegaan, hetgeen echter 
voor de vraag, of verweerster per r Januari 
1942 gerechtigd was eischer's dienstbetrek-

king bij haar niet verder te doen voortduren, 
beteek enis mist , 

zood at noch de beslissing in conventie, 
noch die in reconven t ie in stand kan blijven. 

0. d ien aangaande: 
d a t ingevolge art. 1639e, re lid, B. W. een 

dien stbetrekking van rechtswege eindigt, 
wanneer de bij overeenkomst bepaalde tijd 
is verst reken; 

dat in het tweede lid de mogelijkheid wordt 
ondersteld, dat volgens wet of verordening 
ook bij vooraf bepaalden duur opzegging be
hoort plaats te hebben; 

dat het Eerste Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
nr. 8/1940 van den Rijkscommissaris dien
aangaande niets bepaalt, noch inhoudt, dat 
een voor bepaalden duur aangegane rechts
betrekking van rechtswege zal zijn verlengd; 

dat dan ook voor voortzetting van de 
dienstbetrekking na afloop van den bepaal
den tijd noodig is, dat partijen daaromtrent 
opnieuw overeenkomen; 

dat § 1 van het Uitvoeringsbesluit den 
werkgever verbiedt werknemers te ontslaan, 
terwijl daarin mede sprake is van het intrek
ken van een gegeven ontslag; 

dat echter onder ontslaan (Duitsche tekst: 
Entlassung) en het ontslag geven (Duitsche 
tekst : Entlassung aussprechen) niet anders 
verstaan kan worden dan het doen eindigen 
der dienstbetrekking door een daad van den 
werkgever; 

dat onder § r niet kan gebracht worden een 
verplichting van den werkgever om opnieuw 
met den werknemer overeen te komen, indien 
de dienstbetrekking zonder ontslag geëin
digd is; 

dat derhalve - wat er zij van de door de 
Rechtbank aangevoerde gronden - haar be
slissing juist is; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 250. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Het middel stelt een vraag van uitlegging 

omtrent.§ r aanhef en onder 3 van het eerste 
Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge de Verordening nr. 8/1940 van den 
Rijkscommissaris betreffende het beperken 
van werk, luidend: 

"Het is den leiders van ondernemingen of 
hun plaatsvervanger verboden: . 

3. werknemers te ontslaan, tenzij art. 1639p 
B. W. toepasselijk is. De na 9 Mei 1940 ge
geven ontslagen moeten terstond weer wor
den ingetrokken, tenzij deze door den Direc
teur-Generaal van den Arbeid goedgekeurd 
zijn". (Verord.blad 9/1940) . 

De wijziging hiervan bij besluit van 1 
Maart 1941 (no. 64/1941) en de buiten wer
king stelling bij Besluit van 20 Februari 1942 
(no. 14/1942) is voor deze cassatie-procedure 
zonder belang. 

Eischer verdedigt thans in cassatie de stel
ling dat de z.g. eerste ontslagverordening 
hierboven genoemd niet slaat op de juridieke 
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beëindiging eener arbeidsovereenkomst, maar 
betrekking heeft op het in feite voortduren 
der tewerkstelling. 

Uit doel en strekking van het Besluit leidt 
hij af, dat het den werkgever verboden is een 
werknemer niet langer in de gelegenheid te 
stellen in zijn onderneming werkzaam te zijn, 
hem de werkgelegenheid te ontnemen. 

Wanneer, zooals ten deze het geval is, een 
toelichting op een wettelijk voorschrift ont
breekt, komt een dergelijke stelling mij zwak 
voor, daar met evenveel grond het tegen
overgestelde kan worden volgehouden. 

De termen "doel en strekking" dienen dan 
slechts om het gebrek aan kennis der wor
dingsgeschiedenis te verhelpen. 

Ik meen dan evenzeer een beroep op doel 
en strekking te mogen doen, al kom ik daar
mede tot de tegenovergestelde conclusie. 

Het eerste Ontslagbesluit had een voor
looper in het Beluit van den Opperbevelheb
ber van Land- en Zeemacht van 27 Mei 1940 
S. no. O.801, welke verordening m .i. alleen be
doelde een chaotische toestand t e voorkomen. 
Het overwegend aantal der arbeiders is voor 
onbepaalden tijd in dienst van den werkge
ver, en na de oorlogsdagen in Nederland 
deed zich het verschijnsel voor, dat vele 
werkgevers zich meenden te moeten bevei
ligen tegen een onzekere toekomst, door het
zij hun bedrijven tijdelijk of voorgoed stop 
te zetten, hetzij de werktijden te bekorten, 
hetzij hun werknemers te ontslaan op de toen 
geldende opzeggingstermijnen. Hieraan werd 
27 Mei 1940 een einde gemaakt en de Eerste 
Ontslagverordening regelde dit onderwerp 
opnieuw. 

Niet blijkt echter uit eenige omstandig
heid, dat de Opperbevelhebber en later de 
Secretaris-Generaal van Sociale Zaken bij 
hun regelingen mede het oog hadden op ar
beidsovereenkomsten voor een bepaalden 
tijd of nadrukkelijk met de bedoeling een 
bepaald, afloopend werk uit te voeren, aan
gegaan. Deze uitgebreide strekking kan ik 
dan ook niet in bedoelde verordeningen le
zen, vooral niet, wanneer men op de gevolgen 
der onderscheiding let. 

Toen, zooals het geval was, vele werk
gevers hun personeel, dat voor onbepaalden 
tijd in dienst was, ontsloegen met inachtne
ming van den opzeggingstermijn, gewoonlijk 
van een week, soms van twee weken of een 
maand, was groote werkloosheid met den 
aankleve van dien te vreezen. Die werkne
mers waren behandeld volgens de wettelijke 
voorschriften, en hadden verder geen enkel 
verhaal. 

Geheel anders stond het met werknemers 
voor een bepaalden tijd of een bepaald werk 
aangenomen. Wenschte de werkgever om 
hem bewegende redenen na de bezetting van 
Nederland aan die arbeidsovereenkomst een 
einde te maken, dan moest hij dat zelf weten, 
doch hij bleef aansprakelijk jegens zijn per
soneel voor den overeengekomen tijd of het 
bepaalde werk. Volgens de gewone regels van 
artt. 1637 vlg. B. W. had de werknemer ver
haal op hem. Het ontslagbesluit behoefde 
dus voor hen niet te zorgen 

Om deze reden acht ik in de eerste plaats 
reeds het middel onjuist. 

Taalkundig, de geachte pleiter voor eischer 
gaf dit toe, is de stelling vr.n het middel ech
ter ook zwak. 

Het hoofd van het eerste Ontslagbesluit 
spreekt over "het beperken" van werk. Dit 
te voorkomen is het doel en de strekking der 
bepalingen, welke zich dan ook uitsluitend 
richten tegen de werkgevers, die ontslaan, 
dus ontslag geven aan hun arbeiders - om
dat daardoor de arbeid in het algemeen be
perkt zou worden, en daar een noodtoestand 
dreigde te ontstaan t. a . v. hen die voor on
bepaalden tijd in dienst waren. Bij dienst
betrekkingen, welke krachtens de arbeids
overeenkomst op een daarbij bepaalden da
tum afloopen, vallen m. i. de begrippen ar
beid beperken en ontslaan weg, en daarop 
heeft dus het Ontslagbesluit geen betrek
king. Nu is het wel waar, dat het Departe
ment van Sociale Zaken en de Arbeidsinspec
tie de in het middel voorgestane lezing van 
het besluit schijnen aan te hangen blijkens 
verschillende publicaties, n.l. 

1 °. de algemeene vergunning tot ontslag 
van tijdelijk personeel van 1 Juli 1940 (Ned. 
Stct. 2 Juli 1940 no. 126) voor zoover be
treft arbeiders met het oog op een bepaald 
werk, voor een tijd van ten hoogste drie we
ken in dienst genomen, 

2 °. de algemeene vergunning tot ontslag 
van 21 Mei 1941 no. 19964 (Ned. Stct. 23/24 
Mei 1941 no. 99) voor (sommige) bedrijven 
om werknemers te ontslaan, die in tijdelijken 
dienst zijn. Tijdelijk in dienst is hier: wie op 
niet meer dan 110 dagen in de laatste 6 
maanden werkzaam is geweest. 

Zie ook de algemeene vergunning voor an
dere (akkerbouw en veehouderij) bedrijven 
van 14 Aug. 1941, Ned. Stct. 15/16 Aug. 1941 
no. 158. 

3 °. de algemeene vergunning d.d. 1 7 Dec. 
1941 no. 49950, Ned. Stct. 1941 no. 247, in 
tijdelijken dienst is hier, wiens dienstbetrek
king korter heeft geduurd dan 3 maanden en 
wiens achtereenvolgende dienstbetrekkingen 
bij denzelfden werkgever in de 6 laatste 
maanden tezamen korter hebben geduurd dan 
90 dagen. 

Zie voorts weer Ned. Stct. 26 Mei 1942 
no. 99 voor akkerbouw en veehouderij. 

4°. de algemeene vergunning van 22 Mei 
1942 no. 22832 (Ned. Stct. ·26 Mei 1942 no. 
99) gelijk aan die van 17 Dec. 1941 op grond 
van het Besluit 14/1942, doch dit is naar 
mijn oordeel niet beslissend. 

Ook echter, wanneer strekking en doel van 
het Besluit zoo ruim mochten zijn als eischer 
stelt, en m. a.w. alle soorten van arbeids
overeenkomsten zou omvatten, zoo ben ik 
ook dan nog van meening, dat wanneer die 
bedoeling niet uit de duidelijke bewoordin
gen van het Besluit blijkt, voor het hier ge
geven geval eischer niet baten kan. 

In deze zaak toch staat feitelijk vast, dat 
geen ontslag gegeven is, het City Theater 
heeft eischer niet ontslagen, maar het tus
schen partijen bestaande contract was afge
loopen en is niet zonder tegenspraak voort-
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gezet (art. 1639f B. W .) Men moet de woor
den van het Besluit geweld aandoen om bij 
dezen feitelijken toestand aan te nemen, dat 
dit alles valt onder het "werknemers ont
slaan" genoemd in § 1 van het Besluit. 

Het middel ondeugdelijk achtend, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep ·en 
veroordeeling van eischer in de kosten der 
procedure. (N. J.) 

.a8 April z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39bis j 0 • art. 30.) 

De omstandigheid, dat de ouders van 
een zuigeling te A. hebben gewoond, 
geeft geen reden om aan te nemen dat 
dit kind, toen het op den dag zijner ge
boorte van B., waar de moeder toen ver
bleef, naar het ziekenhuis te C. werd 
vervoerd, in nauwer betrekking zou heb
ben gestaan tot A. dan tot B. Derhalve 
kan niet gezegd worden, dat het kind op 
dien dag in A. zijn hoofdverblijf of meer 
duurzaam verblijf zou hebben gehouden. 

Al mogen er gevallen zijn, waarin de 
in art. 30 bedoelde ondersteuning ten 
behoeve van een kind moet worden ver
leend door het daartoe aangewezen ge
zag in de gemeente, waar de vader zich 
bevindt, zoo is er toch in casu voor ana
loge toepassing in dier voege, dat de 
kosten van verpleging ten Jaste van de 
gemeente A. zouden moeten worden ge
bracht, geen plaats. Terecht is derhalve 
aan het verzoek van den burgemeester 
van B. om toepassing van art. 39bis niet 
voldaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende de kosten 
van verpleging van het kind van G. Boon
stra; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 14 April 1943, No. 46); 

0. dat de Commissaris en de Bestuurs
raden der provincie Groningen bij hun be
sluit van 8 Februari 1943, no. n69/P, 1e 
afdeeling, beschikkende op een door den bur
gemeester der gemeente Marum op grond van 
art. 39bis der Armenwet gedaan verzoek om 
te bepalen, dat de kosten van de verpleging 
in het Algemeen Provinciaal-, Stads- en 
Academisch Ziekenhuis te Groningen van een 
kind van G. Boonstra komen ten laste van 
de gemeente Grootegast, hebben besloten te 
verklaren, dat een geval, als bedoeld in art. 
39bis der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot 
dit geschil geen toepassing kan vinden; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de burgemeester der gemeente Marum 
ter ondersteuning van zijn verzoek aanvoert, 
dat G. Boonstra, woonachtig in de gemeente 
Grootegast, op 18 Mei 1942 werd gearres
teerd en thans waarschijnlijk verblijf houdt 

in een str"fkamp te Ommen; dat zijn echt
genoote na de arrestatie van haar man haar 
intrek heeft genomen in een te Trimunt, ge
meente Marum, staanden woonwagen, be
woond door P. v. d. Woude, dat zij daarop 
op II October 1942 is bevallen van een 
tweeling, dat een der kinderen terstond na 
de geboorte in het Algemeen Provinciaal-, 
Stads- en Academisch Ziekenhuis te Gronin
gen moest worden opgenomen, dat de opne
ming van het kind in het ziekenhuis niet zon
der gevaar voor het leven van het kind kon 
worden uitgesteld, dat de kosten van de ver
pleging van het kind voorloopig ten laste der 
gemeente Marum komen, dat hij echter 
meent, dat deze kosten door de gemeente 
Grootegast dienen te worden betaald, aan
gezien de vader van het kind geacht moet 
worden in die gemeente te wonen en de 
vrouw en de kinderen in deze de woonplaats 
van den man volgen, dat het gezin hoofdver
blijf heeft in de gemeente Grootegast, dat 
het gezinsverband door de tijdelijke afwezig
heid van Boonstra slechts tijdelijk is verbro
ken, dat hij daarom verzoekt te beslissen, 
dat de kosten van de verpleging van het 
kind van G. Boonstra in het ziekenhuis, te 
rekenen van 11 October 1942 af, komen ten 
Jaste van de gemeente Grootegast; dat de 
burgemeester der gemeente Grootegast, ter 
zake gehoord, in zijn advies van 23 Decem
ber 1942, no. 328, er op wijst, dat de echtge
noote van Boonstra sedert 13 April 1942 in
geschreven staat in het bevolkingsregister der 
gemeente Marum, dat zij derhalve niet ge
acht kan worden aldaar tijdelijk te verblij
ven, dat zij zoowel als haar kind hoofdver
blijf hebben in de gemeente Marum; dat 
betwijfeld mag worden, dat aan art. 39bis der 
Armenwet de uitlegging kan worden gegeven, 
dat het hoofdverblijf van den vader in de 
plaats treedt van dat van een minderjarig 
kind, dat in een ziekeninrichting moet wor
den verpleegd; dat, aangezien noch de vader, 
noch het kind hoofdverblijf heeft in de ge
meente Grootegast, hij meent, dat deze ge
meente niet in aanmerking komt de verple
gingskosten te betalen; dat de burgemeester 
der gemeente Marum in ee n nader advies van 
s Januari 1943, no. 19, opmerkt, dat voor 
het bepalen van de plaats van iemands 
hoofdverblijf niet ter zake doet, in welke ge
meente hij in het bevolkingsregister is inge
schreven, dat, als een minderjarig kind hulp 
noodig heeft, de steun niet aan dit lid van 
het gezin afzonderlijk, maar aan den vader, 
als hoofd van het gezin, wordt verleend, dat 
deze regel alleen dan uitzondering lijdt, in
dien de minderjarige reeds in zekere mate 
tot een zelfstandige maatschappelijke positie 
is gekomen, hetgeen in deze, daar het een 
pasgeboren kind betreft, niet het gevai is; 
dat de gemeente van hoofdverblijf van den 
vader, die slechts tijdelijk, gedwongen, aan 
zijn gezin is onttrokken, de kosten van de 
verpleging van het minderjarig kind dient 
te betalen, dat Boonstra met de gemeente 
Marum geen enkelen band van welken aard 
ook, heeft, zoodat hij van meening is, dat 
deze gemeente niet gehouden is de kosten 
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van verpleging van het kind te betalen; dat 
ter openbare zitting van hun college op 25 
Januari 1943, des namiddags te 14 ½ uur in 
het Provinciehuis niemand is verschenen; 
dat het gezin in de bestaande maatschappij 
een eenheid vormt, waarvan de vader het 
hoofd is, die als zoodanig voor het gezin heeft 
te zorgen, zoodat, wanneer een kind hulp 
noodig heeft, als algemeene regel moet wor
den aangenomen, dat de steun niet aan dat 
lid van het gezin afzonderlijk wordt verleend, 
maar aan den vader als hoofd van het gezin, 
die immers in dit geval niet bij machte is 
zijn gezin het noodzakelijke levensonderhoud 
te verschaffen; dat deze algemeene regel al
leen geldt ten aanzien van gezinnen, die in 
normale omstandigheden leven; dat zulks ten 
aanzien van het gezin Boonstra, waar de va
der sinds langen tijd in een gevangenkamp 
verblijft en de moeder de woning van het 
gezin heeft verlaten en haar intrek heeft ge
nomen bij een anderen man, niet het geval 
is; dat daarom de bovenbedoelde regel in 
deze niet kan worden toegepast, zoodat, 
wanneer aangenomen zou kunnen worden, 
dat een pasgeboren kind reeds een hoofdver
blijf heeft, als bedoeld in art. 39bis der Ar
menwet, de gemeente, waar het kind van 
Boonstra zelf hoofdverblijf had, toen onder
steuning van dat kind noodig bleek te zijn, 
tot de betaling van de kosten van deze onder
steuning zou zijn gehouden; dat vaststaat, 
dat het kind nimmer in de gemeente Groote
gast heeft vertoefd, zoodat deze gemeente in 
elk geval niet als gemeente van hoofdverblijf 
van dat kind kan worden aangemerkt; dat 
het verzoek van den burgemeester der ge
meente Marum daarom niet kan worden in
gewilligd; 

dat van dit besluit de burgemeester der 
gemeente Marum in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij hem de vraag rijst, of alleen 
in normale omstandigheden een vader ge
houden is zijn kinderen te onderhouden ; dat 
het toch zeer twijfelachtig lijkt, dat in bui
tengewone omstandigheden de kinderen, ook 
indien zij nog hulpbehoevend zijn, in hun 
eigen onderhoud moeten voorzien; dat naar 
zijne meening een vader, zoolang zijn minder
jarige kinderen nog niet tot een zelfstandige 
maatschappelijke positie zijn gekomen, ze
delijk en wettelijk verplicht is en blijft voor 
het onderhoud van die kinderen te zorgen, 
onverschillig in welke omstandigheden hij 
komt te verkeeren; dat, indien hij hiertoe 
niet in staat blijkt, in casu de overheid on
dersteuning zal moeten verleenen; dat deze 
ondersteuning evenwel in wezen niet wordt 
toegekend aan de kinderen, doch aan den 
vader, die zoodanig behoeftig is, dat hij niet 
zelf die zorg op zich kan nemen; dat de vader 
in het onderhavige geval in een gevangen
kamp vertoeft, hetgeen hem evenwel niet 
ontheft van zijn verplichting tegenover zijn 
gezin; dat, indien het hier immers een ver
mogend persoon betrof, de gemeente niet om 
ondersteuning zou worden aangesproken, 
doch de verplegingskosten zonder meer uit 
het vermogen van den vader zouden worden 
betaald, zoo noodig door toepassing van wet-

telijke dwangmaatregelen; dat, nu het een 
onvermogend, c.q. tijdelijk onvermogend 
persoon betreft, de gemeente van hoofdver
blijf ondersteuning moet verleenen; dat uit 
een en ander zijns inziens voldoende volgt, 
dat men zich niet op abnormale omstandig
heden beroepen kan; dat voorts de vraag zou 
kunnen worden gesteld, of Boonstra in staat 
geweest zou zijn de kosten zelf te betalen, 
indien hij niet in het gevangenkamp had ver
toefd; dat, indien dit niet het geval zou zijn 
geweest, zeer zeker de kosten ten laste van 
de gemeente Grootegast zouden zijn geko
men; dat hij verzoekt, alsnog te willen be
palen, dat de kosten van verpleging van het 
kind van Gerrit Boonstra komen ten laste 
der gemeente Grootegast; 

0. dat de omstandigheid, dat de ouders 
van den zuigeling te Grootegast hebben ge
woond, geen reden geeft om aan te nemen, 
dat dit kind, toen het op den dag zijner ge
boorte van Marum naar het ziekenhuis te 
Groningen werd vervoerd, in nauwer betrek" 
king zou hebben gestaan tot Grootegast dan 
tot Marum; 

dat dus niet kan gezegd worden, dat het op 
dien dag in Grootegast zijn hoofdverblijf of 
meer duurzaam verblijf zou hebben gehou
den; 

dat er gevallen mogen zijn, waarin de in 
art. 30 der Armenwet bedoelde ondersteu
ning ten behoeve van een kind moet wordeu 
verleend door het daartoe aangewezen gezag 
in de gemeente, waar de vader zich bevindt, 
doch dat, zooals de zaak hier ligt, voor ana
loge toepassing van dit beginsel in het on
derhavige geval in dier voege, dat de kosten 
van verpleging ten laste van de gemeente 
Grootegast zouden moeten worden gebracht, 
geen plaats is; 

dat mitsdien terecht bij het bestreden be
sluit aan het verzoek van den burgemeester 
van Marum niet is voldaan; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

29 April 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 60, art. 58, 1e lid.) 

Overschrijding van den beroepster
mijn, in art. 60, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 gesteld, leidt in dit geval niet 
tot niet-ontvankelijkverklaring; het der
de lid van dat artikel vindt hier toepas
sing. 

De ongeschiktheid, ter zake waarvan 
ontslag is verleend, was naar het oordeel 
van den burgemeester aanwezig. In ver
band met de bewoordingen der desbe
treffende bepaling is de rechter niet vrij 
de juistheid van dat oordeel te onder'-
zoeken. 
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Uitspraak in zake: 
L. Greijdanus, wonende te 's-Gravenhage, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
A. Leewis, wonende te Amsterdam, 

tegen : 
den Burgemeester van 's-Gravenhage, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden Mr. W. 
Nieuwhoff, adjunct-referendaris bij het Ka
binet van den Burgemeester, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook als getuige H . Ph. Clasie, waar
nemend hoofdcommissaris van politie te 
's-Gravenhage, door klager medegebracht; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van 's-Graven

hage, - gelezen het schrijven van den Hoofd
commissaris van Politie dd. 19 Juni 1942, 
staf Ordepolitie No. 172/42 G .C. (S.) met de 
daarbij overgelegde stukken, houdende voor
stel om den agent van politie Lieuwe Greij
danus, geboren te Sneek, den 24sten Juni 
1942, eervol ontslag uit den politiedienst te 
verleenen, zulks op grond van ongeschikt
heid anders dan wegens ziels- of lichaams
gebreken; 

0. enz. ; 
gelet op de artt. 5, 24, eerste lid, en 38 

der Ambtsinstmctie Politiepersoneel en op 
de artt. 34, tweede lid, onder c en 36, eerste 
en tweede Jid, der Positieregeling Politieper
soneel II; 

gelet op het advies van den 2osten Nov. 
1942 van de Commissie van Advies voor het 
Politiepersoneel; 

gehoord den Hoofdcommissaris van Poli
tie omtrent den datum van ingang van het 
ontslag; 

dd. 1 December 1942 heeft besloten den 
agent van politie L. Greijdanus, wapennum
mer 194, ontslag uit den politiedienst te ver
leenen op grond van ongeschiktheid, anders 
dan wegens ziels- of lichaamsgebreken, in
gaande met de dagteekening van dit besluit; 

0. dat klager van dit besluit bij dezen 
Raad in beroep is gekomen bij klaagschrift, 
hetwelk 16 Februari 1943 ter griffie is ont
vangen en inhoudt, dat hem buiten den 
Corpschef om, dus in afwijking van den ten 
deze gebmikelijken weg, op Vrijdag 22 Jan. 
1943 door een ambtenaar van rie gemeente
secretarie te zijnen huize een op 1 December 
1942 gedateerde brief van den Heer Burge
meester van 's-Gravenhage werd bezorgd, 
waarin hem, met ingang van laatstgenoem
den datum, ontslag uit den politiedienst 
wordt verleend, zonder de bijvoeging "eer
vol"; wordende bij het klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden den Raad ver
zocht het voormelde besluit te willen nietig 
verklaren; 

0. dat verweerder bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring 
van het beroepschrift (kennelijk is bedoeld: 
het beroep) ; 

In rechte: 
0. dat ingevolge het bepaalde bij lid 1 van 

art. 60 der Ambtenarenwet 1929 het beroep 
krachtens die wet moet worden ingesteld 
binnen 30 dagen na den dag, waarop het 
aangevallen besluit is genomen, zijnde in het 
onderhavige geval op 1 December 1942; . 

0. dat ten deze het klaagschrift, hetwelk 
16 Februari 1943 ter griffie van dezen R aad 
inkwam, blijkens het poststempel op den 
briefomslag, waarin het was besloten, 1_5 Fe
bruari 1943 aan de post is toevertrouwd, 
waaruit volgt, dat klager den in Jid 1 van 
bovenvermeld art. 60 genoemden termijn 
heeft overschreden; 

0. dat zulks evenwel niet behoeft te leiden 
tot niet-ontvankelijk-verklaring van klager 
in zijn beroep, indien hij voldoet aan het ge
stelde in lid 3 van voormeld art. 60, luidende: 

"Hij die beroep ·instelt na den hiervoor 
bepaalden termijn, wordt niet op grond daar
van niet-ontvankelijk verklaard, indien hij 
ten genoege des rechters aantoont, het be
roep te hebben ingesteld binnen 30 dagen na 
den dag, waarop hij van het aangevallen be
sluit of de aangevallen handeling of weige
ring redelijkerwijs heeft kunnen kennis dra
gen"· 

0. te dier zake, dat klager in zijn klaag
schrift stelt, dat hem buiten den corps-chef 
om, dus in afwijking van den ten deze ge
bruikelijken weg, op Vrijdag 22 Januari 1943, 
door een ambtenaar van de gemeentesecreta
rie te zijnen huize een op 1 December 1942 
gedateerde brief van den Burgemeester van 
's-Gravenhage werd bezorgd, waarin hem, 
met ingang van Jaatstbedoelden datum, ont
slag uit den politiedienst wordt verleend, 
zonder de bijvoeging "eervol"; 

0. dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat, dat verweerder het 
ontslagbesluit dd. 1 December 1942 dienzelf
den dag of onmiddellijk daarna aan den 
hoofdcommissaris van politie te 's-Graven
hage heeft toegezonden, ter uitreiking aan 
klager, doch deze hoofdcommissaris aan die 
opdracht geen gevolg heeft gegeven, omdat 
hij , uit hoofde van hem dadelijk na ont
vangst van het ontslagbesluit bekend gewor
den feiten en omstandigheden, een nader 
onderzoek door een commissie, buiten het 
,,Procedurereglement Politiepersoneel" om, 
wenschelijk oordeelde; 

0. dat verweerder, hiervan kennis gekre
gen hebbende, het ontslagbesluit op 22 Jan. 
1943 t en huize van klager door een secretarie
ambtenaar heeft doen bezorgen, wijl hij 
meende aldus meer er op te kunnen rekenen, 
dat het besluit klager inderdaad bereikte; 
wordende hierbij geheel in het midden ge
laten, of voor die handelwijze eenige aanlei
ding bestond dan wel of de aanwijzing van 
een nieuwe commissie van onderzoek, buiten 
het "Procedurereglement Politiepersoneel" 
om, door den hoofdcommissaris - zooals hij 
in een, door den getuige H. Ph. Clasie ter 
terechtzitting van dezen Raad in afschrift 
overgelegden, door dien hoofdcommissaris tot 
den waarnemenden Directeur-Generaal van 
Politie gerichten, brief dd. 2I Maart 1943, 



111 4 MEI 19'4:t 

verklaart - in overleg met en met instem
ming van verweerder heeft plaats gehad; 

0. dat evenwel uit het bovenstaande volgt, 
dat klager eerst op 22 Januari 1943 kennis 
heeft gedragen en redelijkerwijs kennis heeft 
kunnen dragen van het bestreden besluit van 
1 December 1942, zoodat hij, gelet op het 
bepaalde in lid 3 van art. 60 der Ambtena
renwet 1929, niet in zijn beroep niet-ontvan
kelijk mag worden verklaard wegens over
schrijding van den voor beroep gestelden ter
mijn, nu hij het beroep heeft ingesteld bin
nen 30 dagen na 22 Januari 1943; 

0. dat ook niet is gebleken van het be
staan van eenigen anderen grond, welke tot 
niet-ontvankelijk-verklaring zou kunnen lei
den, zoodat klager ontvankelijk moet worden 
verklaard in zijn beroep; 

0. dat thans moet worden nagegaan, of 
het bestreden besluit kan worden aangevoch
ten op een der gronden, genoemd in lid 1 

van art. 58 der Ambtenarenwet 1929 ; 
0. dat allereerst de vraag moet worden 

beantwoord, of het besluit feitelijk of rech
tens strijdt met eenig algemeen verbindend 
voorschrift, hetwelk ten deze toepasselijk is, 
als hoedanig in de eerste plaats in aanmer
kin g komt art. 34, lid 1 en , ,,Positieregeling 
Politiepersoneel Il", luidende: 

,,1. Ontslag wordt den ambtenaar van po
litie verleend met opgave van redenen. 

2 . Het wordt, al of niet met de bijvoeging 
,,eervol", verleend: 

a . bij wij_ze van straf; 
b. indien de ambtenaar van politie, door 

ontslag aan te vragen, zich aan bestraffing 
onttrekt; 

c. op grond van ongeschiktheid, naar het 
oordeel van den Burgemeester, gehoord de 
Commissie van Advies voor het politieper
soneel, anders dan wegens ziels- of lichaams
gebreken ; 

d. aan den ambtenaar van politie, die in 
concubinaat leeft;" 

0. dat ten deze vaststaat, ·dat verweerder 
aan klager ontslag heeft verleend, wijl deze, 
naar het oordeel van verweerder, ongeschikt 
was voor den politiedienst, anders dan we
gens ziels- of lichaamsgebreken, zulks op den 
grond, aangegeven in het bestreden besluit 
onder ie; 

0. dat dus een feitelijke grond voor het 
aannemen van klagers ongeschiktheid voor 
den politiedienst is gesteld; dat de beant
woording van de vraag, of op dien grond k la
ger ongeschikt moet worden geacht, uitslui
tend ter discretie van den Burgemeester 
staat, die in casu de vraag bevestigend heeft 
beantwoord; dat ter zake de Commissie van 
Advies voor het politiepersoneel is gehoord 
en dat het ontslag met opgave van redenen is 
verleend; 

0 . dat derhalve het ontslagbesluit noch 
feitelijk noch rechtens strijdt met lid 1 en 2 

van gemeld art. 34 en evenmin is gebleken 
van strijd met eenig ander toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift; 

0. voorts dat den Raad niet is gebleken, 
dat de Burgemeester van 's-Gravenhage, bij 
het nemen van het bestreden besluit, van 

zijn bevoegdheid, een ambtenaar van politie" 
die n aar zijn oordeel ongeschikt is, anders 
dan wegens ziels- of lichaamsgebreken, te 
ontslaan, kennelijk een ander gebruik heeft_ 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
hem die bevoegdheid is gegeven; 

O. dat het bestreden besluit dus niet kan 
worden nietig verklaard op een der beide 
gronden, genoemd in lid 1 van art. 58 der 
Ambtenarenwet 1929; 

0. dat klager in zijn klaagschrift beweert, . 
dat hij de straf van ontslag uit den politie
dienst, nog wel zonder de bijvoeging "eervol", 
als onevenredig beschouwt aan het door hem. 
gepleegde feit, doch ten deze van een ontslag 
bij wijze van straf geen sprake is en dus toet
sing van het besluit aan de bepaling van lid 
2 van genoemd art. 58 niet aan de orde 
komt; 

0. dat uit dit alles volgt, dat het beroep 
van klager ongegrond verklaard moet wor
den; 

Uitspraak doende in naam van het rechtt 
Verklaart het beroep van L. Greijdanus. 

ontvankelijk, doch ongegrond. 
(A.B.) 

4 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken . (Gemeentewet 
art. 173 j 0

• art. 228.) 
Een besluit van den gemeenteraad tot 

kwijtschelding, als bedoeld in art. 173, 
is noch door art. 228, noch door eenige 
andere wetsbepaling, aan de goedkeu
ring van Ged. Staten onderworpen. Der
halve is een besluit van den Commis
saris der provincie, waarnemend de taak 
van Ged. Staten, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een besluit van den 
burgemeester, waarnemend de taak van 
den Raad, to t kwijtschelding van pacht, 
niet overeenkomstig de wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Ferwerderadee l tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Friesland van 2 December 1942, n° . 41, 
2• afdeeling, waarbij goedkeuring is ont-
houden aan het besluit van den voornoemden 
burgemeester van 18 November 1942, tot 
gedeeltelijke kwijtschelding van de door 
T. 0. V. en K. 0. V., beiden te Blija, ver
schuldigde pacht voor het buitendijksveld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
10 Maart 1943, N°. 28); 

0. dat noch door artikel 228 der ge meente-
wet, noch door e,eriige andere wetsbepaling 
een besluit van den gemeenteraad tot kv. ijt
schelding, genomen als uitvloeisel van de 
hem krachtens artikel 173 dier wet toeko
mende bevoegdheid, aan de goedkeuring der 
Geaeputeerde Staten is onderv. or pen; 

dat mitsdien het bestreden besh.:it van den 
Commissaris der provincie Friesland, waar
nemende de taak van Gedeputeerde Staten 
dier provincie, waarbij goedkeuring is ont-
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houden aan het onderhavige besluit van den 
burgemeester van Ferwerderadeel, waar
nemende de taak van den raad dier gemeente, 
t o t gedeeltelijke kwijtschelding van p acht, 
niet in stand kan blijven; 

Gezien de gemeentewet; 
H eeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
·sloten : 

het bestreden besluit van den Commissaris 
der provincie Friesland tie vernietigen. 

. (A.B.) 

5 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228d j 0

• art. 231 .) 
Het afwijzend besluit van den Com

missaris der provincie wordt slechts ge
motiveerd met de mogelijkheid, dat het 
besluit van den burgemeester na vol
eindiging van het ingesteld onderzoek 
bezwaar zou ontmoeten. Evenwel kan 
aandacht worden geschonken aan de 
door den Commissaris in zijn over de 
zaak uitgebracht ambtsbericht nader 
aangevoerde grief, dat een wegstuk, dat 
niet zal behooren tot den nieuwen weg, 
voor welks aanleg grond zal worden ge
ruild en overgenomen, als openbare weg 
is te beschouwen en tevoren aan de 
openbaarheid had moeten zijn onttrok
ken. Ook al mocht bedoeld wegstuk 
openbaar blijken te zijn, dan zou toch 
door de voorgenomen transacties geener- . 
lei gemeente- of ander openbaar belang 
worden geschaad. Derhalve wordt de ge
vraagde goedkeuring alsnog verleend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Moergestel tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Noord-Brabant van 26 Augustus 1942, 
G. nr. 850, IIIe afdeeling, bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
-den voomoemden burgemeester van 2 April 
1942, tot het ruilen en overnemen van in die 
gemeente gelegen gronden; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
2 December 1942, No. 223); 

0 . dat de burgemeester der gemeente 
Moergestel bij besluit van 2 April 1942 heeft 
besloten, ten behoeve van den aanleg door de 
zoogenaamde Oostelvoortjes onder de ge
meente Moergestel van een zandweg van den 
provincialen kunstweg Tilburg-Oirschot af 
in rechtstreeksche verbinding met den open
baren zandweg ter plaatse " Stokske", van de 
desbetreffende eigenaren kosteloos over te 
nemen den eigendom van een aantal percee
len en perceelsgedeelten, recht van overweg 
te verleenen ten behoeve van een perceel 
over een bij de gemeente Moergestel in 

eigendom zijnd perceel, een drietal ruilingen 
van grond aan te gaan, alsmede over den 
eigendom, het beheer en onderhoud van den 
aan te leggen weg met bermslooten en over 
de bestemming tot openbaren weg van eenige 
perceelen en perceelsgedeelten voorzieningen 
te treffen ; 

dat aan dit besluit door den Commissaris 
der provincie Noord-Brabant bij diens be
sluit van 26 Augustus 1942 goedkeuring is 
onthouden, uit overweging, dat hij bij brief 
van 10 Juni 1942, G Nr. 727, tegen het be
sluit van den burgemeester enkele bezwaren 
heeft gemaakt; dat de burgemeester, welis
waar op dien brief reeds heeft geantwoord, 
doch de inhoud van dit antwoord nog niet 
volledig is onderzocht; dat mitsdien nog niet 
kan worden beoordeeld, of het besluit in het 
belang der gemeente is; dat hij zijn beslis
sing omtrent dit besluit, dat op 4 April 1942 
ter provinciale griffie is ingekomen, bij be
sluit van 1 Juli 1942, G nr. 905, gedurende 
twee maanden heeft verdaagd; dat mitsdien, 
indien niet vóór 1 September 1942 een be
slissing omtrent dit besluit aan den burge
meester is ingezonden, dit besluit ingevolge 
het bepaalde in art. 231 der gemeentewet zal 
worden geacht te zijn goedgekeurd; dat, zoo
lang niet vaststaat, dat het besluit in het 
belang der gemeente is, zoodanige goedkeu
ring dient te worden voorkomen; 

dat van het gemeld besluit van den Com
missaris voornoemd de burgemeester van 
Moergestel in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de overneming en ruiling geschie
den ten behoeve van den aanleg door de zoo
genaamde "Oostelvoortjes" onder zijne ge
meente van een zandweg, geschikt voor paar
dentractie (aarden baan), van den provin
cialen kunstweg Tilburg-Oirschot onder de 
gemeente Moergestel af in rechtstreeksche 
verbinding met den openbaren zandweg ter 
plaatse "Stokske"; dat de bewoners van de 
buurtschap "Stokske" bij het tot stand komen 
van dezen weg, waardoor een belangrijk kor
tere wegverbinding van die buurtschap met 
de kom der gemeente wordt verkregen, ten 
zeerste zijn gebaat; dat hierdoor toch de af
stand tusschen de buurtschap "Stokske" en 
de kom der gemeente, thans ongeveer 3 km 
bedragende, wordt ingekort tot t en hoogste 
1½ km; dat de belanghebbenden hun belang 
hebbe n erkend door d en voor den aanleg van 
dezen weg benoodigden grond tot eene rij
breedte van 6 meter en ter lengte van onge
veer 700 meter gratis aan de gemeente af te 
staan; dat de aanleg van dezen weg, ter ver
vanging van den bestaanden landweg, ge
deeltelijk (middengedeelte) voetpad, ander
deels (begin- en eindpunt) een in zeer ge
brekkigen staat verkeerenden rijweg, waar
van - voor zoover mogelijk - een druk ge
bruik wordt gemaakt, zeer zeker is in het 
belang der gemeente; 

0. dat het bestreden besluit niet bevat 
eenige tegen het besluit van den burgemees
ter gerezen bedenking, doch slechts wordt 
gemotiveerd met de mogelijkheid, dat het na 
voleindiging van het ingesteld onderzoek be
zwaar zou ontmoeten; 
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dat niettemin termen kunnen worden ge
vonden, aandacht te schenken aan de door 
den Commissaris der provincie Noord-Bra
bant in diens over deze zaak uitgebracht 
ambtsbericht nader aangevoerde grief, hier
op neerkomende, dat naar zijn oordeel een 
over de perceelen kadastraal bekend ge
meente Moergestel sectie B nos 71 en 72 loo
pend wegstuk, dat niet tot den nieuwen weg 
zal behooren, als openbare weg is te beschou
wen en tevoren aan de openbaarheid had 
moeten zijn onttrokken; 

0. daaromtrent, dat niet valt in te zien, 
waarom de beweerde openbaarheid van het 
bedoelde wegstuk aan de goedkeuring van 
bet besluit van den burgemeester, voorzoo
ver dit krachtens art. 228 der gemeentewet 
goedkeuring behoeft, in den weg zou staan; 

dat toch, ook indien het bedoelde wegstuk 
openbaar mocht blijken te zijn, door de on
derhavige transactie geenerlei gemeente- of 
ander openbaar belang zou worden geschaad; 

O. dat, nu ook voor het overige niet is ge
bleken dat de door den burgemeester voor
genom~n transacties ten d eze strijden m et 
eenig gemeente- of ander openbaar belang, 
de gevraagde goedkeuring alsnog behoort te 
worden verleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der V er

ordening no. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besla t e~: 

met vernietiging van het bestreden beslmt 
van den Commissaris der provincie Noord
Brabant van 26 Augustus 1942, G No. 850, 
IIIe afdeeling, aan het vorengenoemd besluit 
van den burgemeester der gemeente Moer
gestel van 2 April 1942, voorzoover dit krach
tens art. 228 der gemeentewet goedkeuring 
behoeft, alsnog goedkeuring te verleenen. 

(A. B .) 

6 Mei z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Reglement 
militaire landmacht art. 34.) 

Eischer was met ingang van 1 Juli 
1939, met benoemirig tot kolonel, eer
vol ontslagen en gepensionneerd, op 6 
November 1939 weder in dienst gesteld 
als kolonel, als zoodanig tot 1 5 Juli 1940 
in actieven dienst gebleven en van 15 
Mei tot en met 9 Juli 1942 in krijgsge
vangenschap geweest. Over laatstver
meld tijdvak had hij recht op zijn dienst
salaris in den laatstelijk door hem be
kleeden rang; hij ontvangt salaris naar 
reden van de aanvangswedde van kolo
nel; zijn bezwaren, dat zijn vroegere 
diensttijd niet wordt medegeteld, wor
den afgewezen; hij heeft immers niet als 
kolonel doorgediend. · 

Uitspraak in zake: 
J . P. H. Israël, wonende te 's-Gravenhage, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

L. 1943 

tegen: 
den Commissaris voor de belangen van de 
voormalige Nederlandsche weermacht te 
's-Gravenhage, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden T. Paauwe, referen
daris b ij het Commissariaat voor de belangen 
van de voormalige Nederlandscheweermacht, 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eischer met ingang van 1 Juli 1939 

werd bevorderd tot kolonel en tevens op de
zen datum op zijn verzoek eervol uit den 
militairen dienst werd ontslagen en dat hem, 
te rekenen van 1 Juli 1939 af, een levenslang 
pensioen werd toegekend van f 4122 per jaar; 
dat eischer ingaande 6 November 1939 in zijn 
rang van kolonel weder in actieven dienst is 
getreden tot 15 Juli 1940; dat hij van 15 Mei 
1942 tot 9 Juli d.a.v. in Duitsche krijgsge
vangenschap is gesteld en in verband daar
mede de Commissaris voor de belangen van 
de voormalige Nederlandsche weermacht op 
21 Juli 1942 een besluit heeft genomen, 
waarbij wordt bepaald, dat eischer geacht 
wordt gedurende het tijdvak van 15 Mei 
1942 tot en met 9 Juli 1942 in den laatstelijk 
door hem bekleeden rang weder in actieven 
militairen dienst gesteld te zijn geweest; dat 
aan eischer over dezen diensttijd een salaris 
werd toegekend naar reden van f 5400 per 
jaar, zijnde de aanvangsjaarwedde voor den 
officier met den rang van kolonel, waarvan 
de eerste uitbetaling heeft plaats gehad op 
28 Juni 1942; · 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage rechtsprekende in m ilitaire ambte
narenzaken, bij uitspraak van 1 Februari 
1943 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het beroep van eischer tegen 
opgemelde salarisberekening en de daarop 
gebaseerde op 22 Juni 1942 plaats gehad 
hebbende uitbetaling van salaris ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en bij beroep 
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
dezen Raad verzoekt met vernietiging van 
die uitspraak te willen verstaan, dat bij de 
vaststelling van den voor hem als jaarwedde
verhooging tellenden diensttij d als officier 
ook zijn langdurige vroegere diensttijd als 
officier behoort te worden medegerekend en 
hem dienovereenkomstig van 10 Mei 1942 
af de hem toekomende jaarwedde behoort te 
worden toegekend en, na aftrek van hetgeen 
tee zake reeds is genoten, nog behoort te wor
den uitbetaald; 

In rechte: 
0. dat eischer a ls eerste grief tegen de uit

spraak, waarvan beroep, naar voren brengt, 
dat het toekennen van de aanvangs-jaar
wedde als kolonel in strijd zou zijn met den 
laatsten volzin van art. 34, lid 1, van het 
R eglement voor de militaire ambtenaren der 

8 
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landmacht, doch naar 's Raads oordeel ten 
onrechte, nu eischer, die met ingang van 1 

Juli 1939 eervol uit den militairen dienst 
was ontslagen ter zake van langdurigen 
dienst, zulks met benoeming tot kolonel, 
eerst op 6 November 1939 weder in dienst is 
gesteld, als kolonel - en wel krachtens art. 
76 der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 - als hoedanig eischer tot 15 Juli 1940 
in actieven dienst is geweest, op welken da
tum hij wederom eervol uit den militairen 
dienst is ontslagen, zoodat hij niet als kolonel 
heeft doorgediend en hij reeds op dien grond 
in casu slechts aanspraak kan maken op de 
aanvangsjaarwedde als kolonel gedurende 
het tijdvak van 16 Mei 1942 tot en met 9 
Juli 1942, toen hij geacht werd in den laat
stelijk door hem bekleeden rang - van ko
lonel - weder in actieven dienst gesteld te 
zijn geweest; 

O. dat eischer verder aanvoert, dat voor de 
vaststelling van den voor jaarwedde-verhoo
ging r;eldenden diensttij d als officier bij zijn 
we,Jerindienststelling niet alleen rekening 
had moeten zijn gehouden met art. 10 der 
Pensioenwet voor de Landmacht (Staatsblad 
1922 no. 66), doch ook gelet had behooren 
te .tijn op art. 28 dier wet; 

0. dat dit betoog evenwel faalt, vermits 
dit artikel, gelet op art. 26, lid 1, dier wet, 
slechts geldt voor hem, die bij het verlaten 
van den dic.nst of later een tweede pensioen 
gaat genieten, en toepasselijkheid mist voor 
de berekening van werkelijken dienst bij we
derindienststelling, zooals bij eischer het ge
val was; 

0. voorts , dat eischer er op wijst, dat bij 
de berekening der jaarwedden, toegekend aan 
weder in werkelijken dienst gestelde gepen
sionneerde officieren der zeemacht wèl wordt 
medegeteld de diensttijd, welke reeds met 
pensioen is vergolden en dat, bij berekenen 
van den voor jaarwedde-verhooging gelden
den diensttijd als officier, voor de reserve
officieren, die zich als gepensionneerd offi
cier vrijwillig bij het reserve-personeel heb
ben verbonden, eveneens wèl wordt mede
geteld de diensttijd, welke reeds met pen
sioen is vergolden, doch de Raad, die slechts 
de juiste toepassing der voor eischer gelden
de voorschriften mag beoordeelen, uiteraard 
geen rekening kan houden met bepalingen, 
die voor andere groepen zijn vastgesteld; 

0. dat de Raad zich overigens vereenigt 
met en overneemt de gronden 1 , welke tot 
de bestreden u itspraak hebben geleid, zoodat 
deze behoort te worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze luiden: 
0. dat aan klager over het tijdvak 15 Mei 

tot en met 9 Juli 1942 is uitgekeerd een sala
ris naar reden van f 5400 zijnde het aan
vangssalaris voor een kolonel; 

0. dat de betaling van dat salaris is ge
grond op het bepaalde bij art. 3, lid 1, van 
hoofdstuk I der Regeling van de bezoldigin
gen, enz. voor het militaire personeel der 
Koninklijke landmacht (R.B.K.L. 1934), 

luidende : 
,,Bij het berekenen van den voor jaarwed

deverhooging tellenden diensttijd als officier 
(officier van gezondheid, militaire apothe
ker, paardenarts) komt uitsluitend in aan
merking de diensttijd als zoodanig, welke ook 
wordt aangemerkt als werkelijke diensttijd 
in den zin der P ensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, nr. 66"), juncto art. 
10, aanhef en 1 ° en de slotalinea, van de 
Pensioenwet voor de landmacht, (Staatsblad 
1922, No. 66), luidende: 

"Als werkelijke dienst komt, behoudens 
het bepaalde in de artt. II en 22, in aanmer
king de tijd, vóór en na de invoering dezer 
wet verloopen: • 

1 °. gedurende welke een militair als zocda
nig, anders dan bij het reserve-personeel der 
landmacht of als vrijwilliger bij den land
storm, bij de landmacht hier te lande in 
dienstverhouding tot het Rijk heeft gestaan, 
hieronder begrepen de tijd, gedurende wel
ken hij zich met Onze vergunning in vreem
den krijgsdienst heeft bevonden; een en an
der mits die tijd niet reeds in berekening is 
gebracht bij de toekenning van een levens
lang pensioen of gagement"; 

0. dat b ij de vaststelling van klagers sala
ris voor de berekening van den voor wedde
verhooging tellenden diensttijd uitsluitend 
in rekening is gebracht de periode van 6 No
vember 1939 tot 15 Juli 1940, en de lang
durige vroegere diensttijd van klager niet is 
medegerekend, omdat die tijd hem reeds in 
rekening is gebracht bij de toekenning van 
een levenslang pensioen; 

0. dat naar het oordeel van het Gerecht 
deze berekening van klagers salaris over de 
meergemelde periode met juistheid is ge
schied, aangezien de hiervoren geciteerde 
voorschriften, welker billijkheid of juistheid 
de rechter niet heeft te beoordeelen, geen 
andere toepassing gedoogen; 

0 . dat derhalve de bestreden salarisbeta
ling heeft plaats gehad overeenkomstig en 
niet in strijd met de hiervoren geciteerde 
voorschriften, terwijl van strijd met eenig 
ander te dezen toepasselijk voorschrift niet 
is gebleken, met name niet met de door kla
ger in zijn klaagschrift nog genoemde voor
schriften van art. 34, lid 1, laatsten volzin , 
van het Reglement voor de militaire amb
tenaren der Koninklijke landmacht, en art_ 
28 der P ensioenwet voor de landmacht, S. 
1922, No. 66, aangezien de door die voor
schriften veronderstelde gevallen hier niet 
aanwezig zijn; 

0. dat evenmin is gebleken dat ten aan
zien van de bestreden salarisbetaling ver
weerder van zijn bevoegdheid een ander ge
bruik zou hebben gemaakt dan tot de doel
einden waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien bij gebreke van gronden. 
als bedoeld in art. 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929, juncto art. 2 der Militaire Amb
tenarenwet 1931, het beroep ongegrond be
hoort te worden verklaard. 

(A.B.) 
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6 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken. (Hinderwet art. 15 j 0

• art. 
7.) 

Nu degene, die ter zitting, bedoeld in 
art. 7, bezwaren heeft ingebracht, uit0 

drukkelijk heeft verklaard die bezwaren 
te hebben laten varen, brengt een rede
lijke toepassing der Hinderwet mede, in 
beroep bij de beoordeeling van de aan
vrage de destijds ingebrachte bezwaren 
niet te laten wegen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door G. A. 
Sassen te Leiden tegen het besluit van den 
burgemeester van 23 Juli 1942, n°. 2142-
1942-18 A.Z., waarbij hem vergunning is 
geweigerd tot het oprichten van een brand
houtzagerij, waarin een electromotor van 
3 pk wordt gebezigd, in de perceelen Mare
dijk n°. 45 en Aloëlaan nos . 42-42a, kadas
traal bek end gemeente Leiden, sectie L, 
nos. 1429 en 1430; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B~stuur, gehoord, (advies van 
31 Maart 1943, N°. 43); 

0. dat h et genoemde besluit steunt op de 
overwegingen, dat op de ingevolge artikel 7 
der Hinderwet gehouden zitting door de 
b ewoonster van de boven de zagerij gelegen 
woning bezwaar tegen het verleenen der ver
gunning is ingebracht, omdat het geluid van 
de cirkelzaag, welke in het bedrijf wordt ge
bruikt, in zoodanige mate in de bovenwoning 
doordringt, dat die woning daardoor onbe
woonbaar is; dat dit bezwaar bij onderzoek 
gegrond is gebleken; dat toch het geluid van 
de zaag van de werkplaats uit door de zolde
ring en van de straat af in de bovenwoning 
doordringt en deze ongeschikt ter bewoning 
maakt; dat derhalve de inrichting hinder van 
ernstigen aard veroorzaakt; dat aan het be
zwaar niet door het stellen van voorwaarden 
kan worden tegemoet gekomen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
bewoonster van de boven de inrichting ge-

1 legen woning, wier bezwaren aanleiding gaven 
tot de afwijzende beschikking van den bur
gemeester, thans anders tegenover de zaak 
staat, blijkende zulks uit een door haar over
gelegde verklaring, waarbij zij te kennen 
geeft, dat de bezwaren in de practijk zijn 
gebleken niet van overwegenden aard te zijn 
en zij mede in verband met de door hem, 
appellant, betoonde inschikkelijkheid er na
derhand spijt van heeft gekregen, destijds 
te hebben i;ereclameerd; dat hij verzoekt de 
gevraagde vergunning alsnog te verleenen; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
bewoonster der boven de inrichting gelegen 
woning uitdrukkelijk heeft verklaard de door 
haar ter zitting, bedoeld in artikel 7 der 
Hinderwet, ingebrachte be2.waren tegen het 
oprichten van die inrichting, welke waren 
ontleend aan vrees voor ernstigen hinder 
door trilling en geraas, te hebben laten varen; 

dat onder deze omstandigheid een redelijke 
toepassing van de Hinderwet meebrengt, in 
beroep bij d e beoordeeling van de aanvrage 
de destijds door die bewoonster ingebrachte 
bezwaren niet te laten wegen; 

dat blijkens de evengenoemde bescheiden 
ook voor het overige tegen het verleenen van 
de ~evraagde vergunning geen bedenking be
staat, mits daaraan met het oog op brand
gevaar eenige voorwaarden worden verbon
den· 

d;t derhalve de gevraagde vergunning als
nog onder de navolgende voorwaarden be
hoort te worden verleend: 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscomn:is
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partement en van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den burgemeester van Leiden, aan G. A. 
Sassen te Leiden en zijne rechtverkrijgenden 
alsnog vergunning te verleenen tot het op
richten van een brandhoutzagerij in de per
ceelen Maredijk n°. 45 en Aloëlaan nos. 
42-42a, kadastraal bekend gemeente Leiden, 
sectie L, nos. 1429 en 1430, overeenkomstig 
de aan dit besluit gehechte beschrijving en 
plattegrondteekening, en onder de volgende 
voorwaarden : 

a. In de werkplaats mag nimmer meer 
licht houtafval aanwezig zijn dan ¼ m 3 ; 

het meerdere moet uit de werkplaats en van 
het terrein van de inrichting worden weg
gevoerd of worden geborgen in een vrij
staande brandvrije ruimte met een inhoud 
van ten hoogste ¼ m 3 ; alle houtafval moet 
steeds ordelijk zijn opgeslagen; 

b. de electromotor moet, indien hij niet 
van een gesloten constructie is, zijn omgeven 
door een kast van onbrandbaar materiaal of 
door een kast, welke aan de binnenzijde met 
onbrandbaar materiaal is bekleed; wordt C:e 
kast van ventilatieopeningt n vocrzien, dan 
moeten deze openingen in de staande wanden 
daarvan zijn aangebracht en voor het geval 
deze openingen een grootere middellijn heb
ben dan 25 mm, worden afgeslottn door 
metaalgaas met een maaswijdte van ten 
minste 13 mm2 en ten hoogste 16 mm2 ; 

c. In de werkplaats mag niet wordtn ge
rookt; nabij elk der beide ingangen aan de 
zijde van de openbare straat moet op d1;1ide
lijke wijze met zwarte letters van ten mmste 
8cm hoogte op witten grond, de woorden 
Verboden te rooken" geschilderd zijn. 

" Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking g~bracht 
binnen 4 maanden na de dagteekenmg van 
dit besluit. (A . B.) 

zo Mei 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 47.) 

Van een nieuw feit, als in deze wets,
bepaling bedoeld, kan, nu in een proce
dure over onderhoudsplicht de recht
bank in eerste instantie uitspraak heeft 
gedaan, eerst sprake zijn, wanneer door 
het gerechtshof bij einduitspraak ter 
zake eene beslissing is gegeven. Han
gende deze uitspraak is er geen grond, 
den legger te wijzigen in dien zin, dat 
de vermelding, volgens welke het appel-
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leerende waterschap in de onderhoudsr 
kosten heeft bij te dragen, wordt ge
schrapt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van het waterschap De Groote IJpol
der te Amsterdam tegen het besluit van den 
Commissaris der provincie Noordholland, ter 
waarneming van de taak van Ged. Staten, 
van 2 S eptember 1942, afdeeling 2B, no. 51, 
reg. 1 76 I/I 5466, tot vaststelling ingevolge 
de Wegenwet van den legger der wegen van 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
21 April 1943, no. 47); 

0. dat de Commissaris der provincie 
N oordholland, ter waarneming van de taak 
van Ged. S taten, bij 2ijn besluit van 2 Sept. 
1942, afdeeling 2 B, no. 51, reg. 176 I /15466, 
met gegrondverklaring van door den Hoofd
ingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat 
in de directie Noordholland ingediende be-
2waren, het door burgemeester en wethou
ders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
opgemaakte ontwerp van den legger der we
gen, in rood gewijzigd, heeft vastgesteld, na
dat tevoren bij besluit van den genoemden 
Commissaris van 28 November 1941, afdee
ling 2 B, no. 877, reg. 175 I/21276, onder meer · 
het door het bestuur van den Grooten IJ pol
der tegen het opgemaakte ontwerp inge
brachte bezwaar tegen de vermelding in den 
legger van de verplichting tot het bijdragen 
van 2/9 van de onderhoudskosten van den 
Spaarndammerdijk, welke weg in het ont
werp voorkomt onder volgnummer 42, op 
grond dat die vermelding uit den legger der 
wegen zou moeten worden verwijderd, om
dat over die verplichting een proces wordt 
gevoerd, waarover nog geen uitspraak in ge
wijsde is verkregen, ongegrond was verklaard, 
uit overweging, dat in den ligger der wegen 
ingevolge het Wegenreglement 1893 van de 
voormalige gemeente Sloten, vastgesteld bij 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 29 Maart 1905, no. 26, omtrent den 
Spaarndammerdijk is vermeld, dat de Groote 
IJ polder jaarlijks 2/9 in de onderhoudskosten 
van dezen weg bijdraagt; dat thans omtrent 
die onderhoudsbijdrage een rechtsgeding 
wordt gevoerd door het Hoogheemraadschap 
R ijnland en den Grooten IJpolder; dat de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam bij vonnis van 
21 Januari 1941 zoowel aan het genoemde 
Hoogheemraadschap zijne vordering op den 
Grooten IJpolder tot betaling van 2/9 van 
de onderhoudskosten van den Spaarndam
merdijk, a ls aan den voormelden polder zijne 
vordering om terugbetaling van de bijdrage 
over een aantal jaren vóór 1934, heeft ont
zegd; dat door beide partijen tegen deze uit
spraak hooger beroep is aangeteekend; dat 
echter, zoolang in het omtrent deze verplich
ting gevoerde rechtsgeding n iet in hoogste 
instantie is beslist, de bijdrage-plicht in den 
legger der wegen behoort te worden vermeld; 

dat van het eerstgemelde besluit het be
stuur van het waterschap De G roote IJpol
der in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens zijn bezwaren door den Com
missaris der provincie Noordholland ten on
rechte ongegrond verklaard zijn; dat het des 
betreffende besluit van den Commissaris im
mers tengevolge zou hebben, dat, zoo het 
Gerechtshof te Amsterdam het voormelde 
vonnis, waarbij de vordering van R ijnland 
werd ontzegd, bevestigt, wijziging van den 
legger in dien zin, dat de verplichting van 
den Grooten IJpolder daaruit wordt ge
schrapt, niet meer mogelijk zou zijn; dat art. 
47 der Wegenwet immers bepaalt, dat een 
rechtsvordering tot wijziging van den vast
gestelden legger vervalt, indien zij niet wordt 
ingesteld binnen één jaar nadat de bepaling 
van den legger, waartegen men opkomt, bij 
eindbeslissing is vastgesteld of gehandhaafd, 
t enzij men zich beroepen kan op nieuwe fei
ten, welke na de vaststelling van de aange
vallen bepalingen van den legger hebben 
plaats gevonden; dat het niet te verwachten 
is, dat de eindbeslissing in de procedure Rijn
land contra Grooten IJpolder binnen één 
jaar na de vaststelling van den voormelden 
legger zal worden gewezen; dat, wanneer bij 
deze eindbeslissing het voormelde vonnis van 
de Rechtbank van Amsterdam gehandhaafd 
zou worden, naar de meening van het be
stuur van den Grooten IJpolder wijziging 
van den legger, welke alsdan ten onrechte de 
bovenvermelde verplichting van den Grooten 
IJpolder zou vermelden, niet meer mogelijk 
zou zijn; dat het bestuur namelijk van mee
ning is, dat bevestiging van een vonnis van 
een !ageren rechter door een hoogeren rech
ter niet als een n ieuw feit in den zin van art. 
47 der Wegenwet kan worden aangemerkt, 
integendeel zoodanige .bevestiging slechts 
een sanctionneering is van de feitelijke ver
houding, zooals die door den !ageren rechter 
voor recht verklaard is; dat, zoolang het 
bovenvermelde vonnis van de Rechtbank 
van Amsterdam in stand blijft, de verhou
ding tusschen het Hoogheemraadschap van 
Rij nland en het waterschap De Groote IJ pol
der met betrekking tot het onderhoud van 
het bovenvermelde weggedeelte aldus is, dat 
deze verplichting geheel ten laste van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is en de 
Groote IJ polder daarin niet heeft bij te dra
gen; dat dit de rechtsverhouding is ten tijde 
van het opmaken van den legger en deze 
rechtsverhouding, ongeacht hoe de verhou
ding voorheen op den voormaligen legger ver
meld stond, op den nieuwen legger tot uit
drukking behoort te worden gebracht; wes
halve de appellant heeft verzocht op de bo
venvermelde gronden den legger van de we
gen der gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, zooals die door den Commis
saris der provincie Noordholland is vastge
steld, aldus te wijzigen, dat de vermelding, 
volgens welke het waterschap De Groote 
IJpolder verplicht is jaarlijks 2/9 in de on
derhoudskosten van het bovenvermelde weg
gedeelte op den Spaarndammerdijk heeft bij 
te dragen, wordt geschrapt; 
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0. t en aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat welis
waar het beroepschrift tegen het voormelde 
besluit, hetwelk, blijkens de stukken, op 21 
September 1942 ter inzage is gelegd, door 
den Commissaris der provincie Noordholland 
eerst op 23 October is ontvangen, doch dat 
dit beroepschrift, gedagteekend 19 October 
1942, blijkens het poststempel op 20 October 
1942 aan het centraal station te Amsterdam 
is gepost, zoodat mag worden aangenomen, 
dat het postkantoor te Haarlem althans den 
21sten dier maand heeft bereikt; 

dat onder deze omstandigheden het be
roep geacht kan worden binnen den bij art. 
37, 3de lid van de Wegenwet, voor het komen 
in beroep gegunden termijn te zijn ingesteld; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak: dat, blij
kens de stukken, in den wegenligger inge
volge het Wegenreglement 1893 van de voor
malige gemeente Sloten t en aanzien van den 
Spaarndammerdijk is vermeld, dat de Groote 
IJpolder jaarlijks 2/9 in de onderhoudskos
ten van dezen weg bijdraagt; 

dat, al moge het appelleerend bestuur zijne 
verplichting tot bijdragen weliswaar hebben 
ontkend, het tegenover de b edoelde vermel
ding in den bovengenoemden ligger het niet
bestaan van deze verplichting niet heeft aan
getoond; 

dat het weliswaar een beroep heeft gedaan 
op het vonnis van de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 21 Januari 1941, waarbij aan 
het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn 
vordering op het waterschap De Groote IJ
polder tot betaling van 2/9 in de onderhouds
kosten van den meergenoemden weg is ont
zegd, doch dat, nu het Hoogheemraadschap 
van dit vonnis in beroep is gekomen, en het 
Gerechtshof dienaangaande nog geen uit
spraak heeft gedaan, hetzelve nog geen kracht 
van gewijsde heeft verkregen, zoodat voor
alsnog geen grond aanwezig is den legger in 
den door den appellant bedoelden zin te wij 
zigen; 

dat de appellant nu wel een beroep doet 
op art. 47 der Wegenwet t en betooge, dat bij 
bevestiging van het vonnis van de Arr.
Rechtbank na verloop van een jaar, nadat 
de meerbedoelde bepaling van den legger b ij 
eindbeslissing is vastgesteld of gehandhaafd, 
eene wijziging van den legger niet meer mo
gelijk zou zijn, doch ten onrechte, aangezien 
van een nieuw feit , als in deze wetsbepaling 
bedoeld, eerst sprake kan zijn, wanneer door 
het Gerechtshof bij einduitspraak ter zake 
eene beslissing is gegeven; 

dat onder deze omstandigheden het b e
streden besluit behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de S ecre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

12 Mei 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene 
regels Waterstaatsbestuur art. 23 j 0

• art. 
24.) 

Appellant heeft beroep ingesteld tegen 
een besluit van den Commissaris en 
fung. bestuursraden tot vernietiging van 
een besluit van stemgerechtigde ingelan,. 
den tot benoeming van X tot penning
meester van het waterschap, en heeft 
verzocht eerstbedoeld besluit te vernie
tigen en te beslissen, dat Y tot penning
meester wordt verkozen verklaard. Het 
in art. 23 tweede lid toegekend beroeps
recht kan niet dienen om in beroep de 
door appellant gewenschte voorziening 
te doen treffen, daar het niet is gericht 
tegen de uitgesproken vernietiging van 
het besluit van stemgerechtigde inge
landen, waarbij X tot penningmeester 
is benoemd. Appellant is dus in zijn be
roep niet-ontvankelijk. Voorzoover het 
beroep mocht steunen op art. 24 is ap
pellant ook daarin niet-ontvankelijk, 
daar op diens verzoek aan Ged. Staten 
om vernietiging van het besluit van 
stemgerechtigde ingelanden niet afwij
zend is beschikt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door A. Z. 
Snoek Sr. te Almkerk tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Noord-Bra
bant, gemeenschappelijk met de fungeerend 
bestuursraden dier provincie, van 14 October 
1942, G. no. 68, 1e afdeeling, ·waarbij onder 
meer is vernietigd het besluit van stemge
rechtigde ingelanden van het waterschap "de 
Zuid-Hollandsche Polder" van 10 Februari 
1939, tot benoeming van L. J . van Moer
gestel tot penningmeester van dat water
schap ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 Maart 1943, No. 37); 

0 . dat de Commissie der provincie Noord
Brabant, gemeenschappelijk met de fungee
rend bestuursraden dier provincie, b ij besluit 
van 14 October 1942 , G. no. 68, 1e afdeeling, 
beschikkende op a. het verzoekschrift van 
J. G. van Laarhoven te Heusden d.d. 11 Fe
bruari 1939 om vernietiging van de besluiten 
van stemgerechtigde ingelanden van het wa
terschap "de Zuid-Hollandsche Polder" van 
10 Februari 1939 tot benoeming van A. Z. 
Snoek Jr. tot secretaris en van L . J . van 
Moergestel tot penningmeester van dat wa
terschap, en b . de verzoekschriften d .d. 13 
Februari 1939 en I Maart 1939 van A. Z. 
Snoek Sr. te Almkerk en A. A. van Vugt te 
Hank (gemeente Dussen) om vernietiging 
van het besluit van stemgerechtigde inge
landen van het waterschap " de Zuid-Hol
landsche Polder" van 10 Februari 1939 tot 
benoeming van L . J . van Moergestel tot pen
ningmeester van dat waterschap, heeft be
sloten: I. het verzoek om vernietiging van 
het besluit van stemgerechtigde ingelanden 
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van het waterschap "de Zuid-Hollandsche 
Polder" van 10 Februari 1939 tot benoeming 
van A. Z. Snoek Jr. tot secretaris van dat 
waterschap, af te wijzen en Il. het besluit 
van stemgerechtigde ingelanden van het ge
noemde waterschap van 10 Februari 1939 tot 
benoeming van L . J. van Moergestel tot pen
ningmeester van dat waterschap te vernie
tigen wegens strijd met de provinciale ver
ordening: het Algemeen Waterschapsregle
ment voor Noord-Brabant 1904; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat door J. C. van Laarhoven in zijn verzoek
schrift wordt aangevoerd, dat hij bij de ge
houden verkiezing van een secretaris en een 
penningmeester door den voorzitter van het 
waterschap niet is toegelaten tot de stem
ming, ofschoon hij heeft overlegd een nota
rieele verklaring, waaruit bleek, dat hij eenig 
erfgenaam was van zijn overleden vader, die 
stemgerechtigd ingeland van het waterschap 
was, zoodat hij op grond van art. 12 van het 
Algemeen Waterschapsreglement voor Noord
Brabant tot de stemming had moeten zijn 
toegelaten; dat A. Z. Snoek Sr. de vernieti
ging van de benoeming van L. J. van Moer
gestel tot penningmeester heeft gevraagd op 
grond, dat door het dagelijksch bestuur van 
het waterschap bij de gehouden verkiezing 
uitgebrachte stemmen zijn medegeteld, welke 
niet als geldige stemmen hadden mogen wor
d en beschouwd, daar op verschillende stem
briefjes niet de juiste naam of zelfs geen 
naam was vermeld; dat deze stembriefjes on
geldig hadden moeten zijn verklaard en bij 
een onpartijdige beoordeeling zou zijn ge
bleken, dat niet L. J. van Moergestel, maar 
A. Z. Snoek Jr. tot penningmeester van het 
waterschap was gekozen; dat A. A. van Vugt 
de vernietiging van de b enoeming van L. J . 
van Moergestel tot p enningmeester heeft ge
vraagd, d aar hem is geweigerd de stemmen 
uit te brengen, waartoe de Weduwe J . Ko
nings-Roubos c.s. gerechtigd is; dat hij mede
eigenaar is van de aan de genoemde weduwe 
toebehoorende landerijen en hij mitsdien ge
rechtigd was die stemmen uit te brengen; 
dat ter vergadering, waarin de verkiezing van 
een secretaris en een penningmeester plaats 
had, weliswaar twee gevolmachtigden van de 
Weduwe J . Konings-Roubos aanwezig waren, 
doch dat deze zich niet tegen het uitbrengen 
der stemmen door den mede-eigenaar hebben 
verzet; dat ingevolge art. 21 van het Alge
meen Waterschapsreglement voor Noord
Brabant het dagelijksch bestuur van het wa
terschap beslist over de waarde van het stem
briefje, waarvan de geldigheid betwijfeld 
wordt, terstond nadat het geopend is; dat 
deze bepaling eene her-opneming van de 
stemmen uitsluit en tegen de beslissing van 
het dagelijksch bestuur over de waarde der 
stembriefjes geen voorziening mogelijk is; 
dat mitsdien voor de geldigheid der gehou
den verklaringen van een secretaris en een 
penningmeester moet worden uitgegaan van 
het aantal stemmen, dat volgens de proces
sen-verbaal der verkiezingen op elk der can
didaten is uitgebracht; dat bij de verkiezing 
van een secretaris werden uitgebracht op A. 

Z . Snoek Jr. 180 stemmen en op L. J . van 
Moergestel 168 stemmen, zoodat de eerstge
noemde met een meerderheid van 12 stem
men werd benoemd; dat bij de verkiezing van 
een penningmeester werden uitgebracht op 
A. Z. Snoek Jr. 173 stemmen en op L. J . van 
M oergestel 174 stemmen, zoodat de laatst
genoemde met een meerderheid van één stem 
werd benoemd; dat J . C. van Laarhoven, ten
einde tot de verkiezing te worden toegelaten, 
eene notarieele verklaring heeft overgelegd, 
waaruit is gebleken, dat hij eenig erfgenaam 
is van zijn overleden vader, die stemgerech
tigd ingeland van het waterschap en tot het 
uitbrengen van drie stemmen gerechtigd was; 
dat een notarieele verklaring van te zijn 
eenig erfgenaam moet worden beschouwd als 
een titel, bedoeld in art. 12 van het Algemeen 
Waterschapsreglement, zoodat Van Laarho
v en op vertoon van die verklaring tot de 
stemming had moeten zijn toegelaten; dat 
A . A. van Vugt mede-eigenaar is van de ten 
name van de Weduwe J . Konings-Roubos en 
anderen staande perceelen; dat weliswaar 
volgens art. 3 van het Algemeen Water
schapsreglement voor Noord-Brabant één der 
mede-eigenaren het stemrecht kan uitoefe
nen, mits geen der medegerechtigden zich 
daartegen vóór het uitbrengen der stemmen 
verzet, doch dat door de W'eduwe Konings
R oubos twee volmachten waren afgegeven, 
waaruit moet worden afgeleid, dat ter zake 
tusschen de mede-gerechtigden der betrok
ken perceelen geen overeenstemming was 
verkregen; dat mitsdien A. A. van Vugt te
recht niet tot de stemming is toegelaten; dat 
bij de toelating van J. C . van Laarhoven tot 
de stemming in totaal 3 stemmen meer zou
den kunnen zijn uitgebracht; dat deze stem
men van invloed hadden kunnen zijn op de 
benoeming van den penningmeester, niet ech
ter op de benoeming van den secretaris van 
het waterschap; dat het besluit tot benoe
ming van een penningmeester mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

dat van dit besluit A. Z. Snoek Sr. te Alm
kerk in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 

· zich in de stembus bevonden 347 stembrief
jes; dat het stembureau geen stembriefjes 
van onwaarde heeft verklaard, ofschoon het 
stembureau verklaart, dat er zich stembrief
jes bij bevonden, die niet of niet goed inge
vuld waren, terwijl deze stemmen na gehou
den stemming door het dagelijksch bestuur 
met 3 tegen 2 stemmen goedgekeurd zijn; 
dat dit in strijd is met art. 21 van het Alge
meen Reglement voor de waterschappen in 
Noord-Brabant 1904, krachtens hetwelk van 
onwaarde zijn de stembriefjes, die een niet 
verkiesbaar persoon vermelden of die niet 
zijn ingevuld; dat er zich bij de stembriefjes 
twee bevonden, waarop geen naam ingevuld 
was, en een 14-tal, waarop een niet verkies
baar persoon was vermeld; dat deze 16 stem
briefjes wettig van onwaarde verklaard had
den moeten zijn; dat ingevolge het genoemd 
artikel het bestuur beslist over de waarde 
van de stembriefjes, waarvan de geldigheid 
betwijfeld wordt, terstond nadat zij geopend 
zijn; dat het bestuur terstond over de waarde 
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van de stembriefjes heeft beslist, zoodra deze 
geopend waren, maar dat men dan toch dient 
te vragen, wanneer men, indien zulks niet 
terstond moet gebeuren, dat dat wel zou 
moeten doen, daar dit toch moeilijk anders 
kan en er geen enkele reden voor zou zijn de 
beslissing uit te stellen; dat een andere kwes
tie is, dat, als de beslissing betwist wordt, er 
toch wel degelijk reden is, daarnaar een on
derzoek in te stellen; dat zulks bij het be
streden besluit is verzuimd; dat, wanneer bij 
andere overheidslichamen een verkiezing ge
houden is, dan ook de uitslag bekend wordt 
gemaakt, doch dat, wanneer dan door de 
stemmers aanmerking gemaakt wordt, de 
aanmerking of bezwaren in het proces-ver
baal worden opgenomen evenals in het on
derhavige geval heeft plaats gehad, en later 
de door hoogere autoriteiten genomen beslis
sing valt, nadat een onderzoek is ingesteld ; 
dat in dergelijke gevallen immers ook ter
stond over de waarde van stembriefjes wordt 
beslist; dat bij het bestreden besluit welis
waar, zij het op andere gronden, de benoe
ming tot penningmeester van L. J. van Moer
gestel is vernietigd, doch dat zulks iets ge
heel anders is dan hij, appellant, aan het pro
vinciaal bestuur heeft verzocht te beslissen; 
dat er zich bij de gehouden verkiezing op 10 

Februari 1939 in de stembus 347 stembrief
jes bevonden; dat, wanneer de vorengenoem
de 16 stembriefjes volgens de wet (art. 21) 
van onwaarde waren verklaard, er 331 gel
dige stembriefjes waren overgebleven en, 
omdat deze 16 stemmen alle ten gunste van 
L . J. van Moergestel zijn meegeteld, de uit
slag niet was, dat L . J . van Moergestel 174 
stemmen had verkregen, maar slechts 158, en 
A. Z. Snoek Jr. 173, zoodat deze laatste ver
kozen· verklaard had moeten zijn tot penning
meester van het waterschap; dat hij dus ver
zoekt, het bestreden besluit te vernietigen 
en te beslissen, dat A. Z. Snoek Jr. tot pen
ningmeester van het waterschap wordt ver
kozen verklaard; 

0. dat het in art. 23, tweede lid, der Wa
terstaatswet 1900 toegekende beroepsrecht 
niet kan dienen om in beroep de door den 
appellant gewenschte voorziening te doen 
treffen; 

dat het onderhavige beroep niet is gericht 
tegen de bij het bestreden besluit van den 
Commissaris en de fungeerend bestuursraden 
der provincie Noord-Brabant uitgesproken 
vernietiging van het besluit van stemgerech
tigde ingelanden van het waterschap "de 
Zuid-Hollandsche Polder" van 10 Februari 
1939, waarbij L. J. van M oergestel tot pen
ningmeester van dit waterschap is benoemd; 

dat dus de appellant in zijn beroep ten deze 
niet kan worden ontvangen; 

dat, voorzoover het beroep mocht steunen 
op art. 24 der genoemde wet, de appellant 
ook daarin niet-ontvankelijk is, aangezien op 
diens verzoek aan Ged. Staten van Noord
Brabant om vernietiging van het meergemel
de besluit van stemgerechtigde ingelanden 
niet afwijzend is b eschikt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partement en van Algemeen Bestuur besloten : 

den appellant niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn beroep. 

(A.B.) 

13 Mei 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 96.) 

Nu moet worden geoordeeld, dat de 
mogelijkheid groot is, dat het aantal 
leerlingen der onderwerpelijke school 
gunstig zou zijn beïnvloed tengevolge 
van waterstaatkundige verbeteringen in 
den omtrek, indien niet de huidige bij
zondere omstandigheden waren ingetre
den, bestaat er aanleiding om, zoolang 
deze omstandigheden voortduren, de 
toepassing van het derde lid van art. 96 
niet te beëindigen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Petrus Banden te 
Macharen, als bestuur der bijzondere lagere 
school aldaar C 41 (Gemeente Megen) tegen 
het dezerzijdsche besluit van 8 Januari 1943, 
N°. 16525, afdeeling L.O ., waarbij de ont
heffing als bedoeld in het derde lid van artikel 
96 der Lager-Onderwijswet 1920, werd ge
weigerd, zoodat deze school van 1 Mei 1943 
af niet langer voor de in artikel 88 dier wet 
bedoelde vergoeding in aanmerking kan ko
men· 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (Advies 
van 28 April 1943, N°. 58); 

0. dat bij het evenvermelde besluit is 
overwogen, dat de aanvankelijke verwach
ting van de toeneming van het aantal leer
lingen niet in vervulling is gegaan; dat er 
dientengevolge geen voldoende aanleiding 
aanwezig is om · deze school langer voor 
Rijksvergoeding in aanmerking te doen 
komen; 

dat het appelleerend schoolbestuur in be
roep aanvoert, dat de eeuwenlange slechte 
toestanden op waterstaatkundig gebied in 
de Maasstreek - te denken valt hier aan de 
niet gekanaliseerde Maas en de Beersche 
Maas - aan de spoedige ontwikkeling van 
dorp Macharen, ook wat het aantal inwoners 
betreft , in den weg hebben gestaan, waardoor 
de school te Macharen tot dusverre slechts 
met moeite haar bestaan heeft kunnen voort
slepen; dat thans echter de Maasstreek door 
de kanalisatie van de Maas en het dichten 
van d e Beersche overlaat, alsmede de aan
eensluiting van 34 kleine waterschappen tot 
één groot waterschap "De Maaskant " zeer 
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verbeterd is en de mogelijkheid voor een al
geheele ontsluiting van dat gebied is gescha
pen; dat in dit verband moge gewezen worden 
op het door Prof. L. van Vuuren samenge
stelde "Rapport betreffende de Maasge
meenten", hetwelk beoogt 20.000 ha. vrucht
baren grond in cultuur te brengen c. q. inten
siever te bebouwen dan voorheen mogelijk 
was, door onder meer te voorzien in den aan
leg van een behoorlijk wegennet en den bouw 
van nieuwe boerderijen alsmede in ruilver
kavelingen; dat Macharen in belangrijke 
mate deel heeft aan de verbetering van de 
Maasstreek en daarvan dan ook weldra de 
vruchten zal plukken, getuige onder meer 
de voorgenomen aanleg van verschillende 
nieuwe wegen en de bouw van nieuwe boerde
rijen aldaar; dat hiervan uiteraard het gevolg 
zal zijn een opleving in economisch opzicht 
van deze plaats en daarmee gepaard gaande 
toeneming van de bevolking, welke ook het 
aantal schoolgaande kinderen gunstig zal be
invloeden; dat onder deze omstandigheden, 
in het vooruitzicht van een stijgende be
hoefte aan schoolonderwijs, opheffing van de 
school, waartoe onthouding van subsidie 
noodzakelijk zal leiden, niet geraden voor
komt; dat bij het uitbreken van den oorlog 
de bouw van verschillende woningen te 
Macharen reeds in vergevorderd stadium 
van voorbereiding verkeerde, doch de oor
logsomstandigheden de uitvoering van de be
treffende plannen opgeschort hebben; dat de 
meening gegrond is, dat, zoo de bouw van 
deze woningen ongestoord voortgang had 
kunnen vinden, het aantal leerlingen der 
school zich thans in stijgende richting zou 
hebben bewogen; dat het niet juist zou zijn, 
nu de daling van het aantal leerlingen te 
wijten is aan de buitengewone omstandig
heden, het subsidie aan de school te onthou
den; dat voorts de opheffing van de school 
te Macharen het schoolbezoek van de kinde
ren uit deze plaats zeer zal bemoeilijken; dat 
toch deze kinderen dan aangewezen zijn op 
de school te Megen, welke op een afstand 
van 3 km. van Macharen gelegen is; dat de 
verbinding tusschen Macharen en Megen 
gevormd wordt door een onbeschutten dijk, 
welke bij regenweer op vele plaatsen over de 
geheele breedte blank pleegt te staan, het
geen, mede in aanmerking genomen den 
jeugdigen leeftijd der kinderen, gevaar voor 
de gezondheid meebrengt in verband m et de 
onmogelijkheid dezen weg dan droogvoets te 
b egaan ; dat veelvuldig schoolverzuim dan 
ook het gevolg zal zijn van opheffing van de 
school; dat ook het bezoeken van de school 
te Megen niet in het belang van een voor
spoedige ontwikkeling der kinderen zou 
zijn; dat toch de bevolking van Macharen, 
welke uitsluitend uit kleine landbouwers be
staat, wat geaardheid betreft, g,oote ver
schillen vertoont met die te Megen, welke 
m eer gemengd is; dat dit het gevaar schept, 
dat het bezoeken van de school te Megen 
door kinderen uit Macharen tot conflicten 
leidt, wat een nadeeligen invloed zal hebben 
op karaktervorming dezer kinderen; dat het 
voor een normale ontwikkeling van de kin
deren van Macharen noodzakelijk is, dat zij 
een school bezoeken, welke het karakter 

draagt van het milieu, waaruit zij afkomstig 
zijn, aan welken eisch uiteraard bij school
bezoek te Megen niet voldaan wordt; dat 
het voortbestaan van de school te Macharen 
van zeer groot belang is voor de bevolking 
van deze plaats; dat toch de onderwijzers 
in een dergelijke kleine plaats, zooals ook te 
Macharen het geval is, veelal in het bezit 
zijn van diploma's voor land- en tuinbouw
onderwijs en een onontbeerlijken steun voor 
de bevolking vormen door het geven van 
voorlichting door middel van cursussen en 
anderszins; dat dit in het onderhavige geval 
van des te meer belang is, nu het zich als 
gevolg van de verbetering van de Maasstreek 
laat aanzien, dat de productie uitgebreid 
en in nieuwe banen geleid zal worden, zoodat 
de bevolking deze voorlichting zeer van noode 
zal hebben; dat met de opheffing van de 
school deze steun aan de bevolking zou ont
nomen worden; dat ten slotte de ophtffing 
van de school jonge gezinnen zal weerhouden 
van vestiging in Macharen en derhalve een 
beletsei zou vormen voor de opkomst van de 
plaats; dat het schoolbestuur op bovenge
noemde gronden van oordeel is, dat er hier 
inderdaad sprake is van een bijzonder geval, 
als bedoeld in artikel 96, derde lid der Lager
Onderwijswet 1920; 

0. dat op grond van de stukken alsnog 
moet worden geoordeeld, dat de mogelijkheid 
inderdaad groot is, dat het aantal leerlingen 
van de onderwerpelijke school gunstig zou 
zijn beïnvloed tengevolge van de verbete
ringen, welke in de Maasstreek zijn tot stand 
gekomen, indien niet de huidige b ijzondere 
omstandigheden waren ingetnden; 

dat er in verband hiermede, daargelaten 
nog de bezwaren, welke uit het niet in stand 
blijven van deze school voor de bewoners van 
Macharen zouden voortvloeien, alle aanlei
ding bestaat om, zoolang de evenbtdoelde 
omstandigheden voortduren, de toei:assing 
van het derde lid van artikel 96 der Lager
Ondexwijswet 1920 niet te beëindigen ; 

dat er mitsdien aanleiding bestaat om de 
dezerzijdsche bHchikking van 8 Januari 
1943, N°. 16525, Afdeeling L.O ., niet te 
handhaven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscom mis
saris voor het b ezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
t arissen-Ger.eraal van de Nederlandsche De
partementen van Algeme<a n B estu ur beslo
ten: 

met vernietiging van de evengenoemde 
beschikking alsnog met t oepassing van ar
tikel 96, derde lid, der Lager-Ondtrwijswet 
1920 tot wederopzegging te b epalen, dat de 
vorengenoemde bijzondere lagere school te 
Macharen, ondanks het feit, dat zich ten 
aanzien van deze school de omstandigheid, 
bedoeld in artikel 96, eerste lid, onder a, 
der wet voordoet, voor de in artikel 88 der 
wet bedoelde vergoeding in aanmerking 
komt wegens de aanv.ezigheid van een bij
zonder geval. 

(A. B.) 
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17 Mei 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. ~Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 3; 
Veereg,stratiebesluit 1940 art. 2; Paar
denbesluit 1940 art. 2; Rundveebesluit 
1941 art. 2.) 

Aangenomen al, dat req. na de inscha
ring het vee op zijn bedrijf voorhanden 
of in voorraad had, kon dan toch noch 
uit het aangeduide verloop van zaken, 
noch uit den verderen inhoud der be
wijsmiddelen worden afgeleid, dat req. 
dat ingeschaarde vee opzettelijk in strijd 
met een voorschrift gesteld bij of krach
tens het Voedselvcorzieningsbesluit 
voorhanden of in voorraad h eeft gehad. 

Art. 2 Veeregistratiebesluit 1940 be
vat alleen een voorschrift voor georga
niseerden bij de Landbouwcrisisorgani
satie, binnen welker werkgebied hun 
bedrijfsgebouwen zijn gelegen. De m ede 
krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit gestelde voorschriften van art. 2 
eerste lid van het Rundveebesluit 1941 
en van het Paardenbesluit 1940 bevat
ten verbodsbepalingen betreffende het 
voorhanden of in voorraad hebben on
derscheidenlijk van rundvee en van 
paarden, zonder beperkt te zijn tot ge
organiseerden. 

Adv.-Gen. Holsteijn : Het uitgespro
ken verbod om gedurende vijf jaar be
drijfshandelingen te verrichten of te 
doen verrichten op het gebied van de 
Landbouw in den zin van art. 1 Voed
selvoorzieningsbesluit is niet op de wet 
gegrond, immers dat verbod kan niet 
worden aangem erkt als c.-en, in art. 3 
Econ. Sanctiebesluit 1941 bedoeld, ver
bod "bepaalde" door den rechter vast
gestelde bedrijfshandelingen te verrich
ten of t e doen verrichten (door H. R. 
niet beslist) . 

Op het beroep van J . H. de G., van beroep 
landbouwer, wonende te Tricht, req. van cas
satie tegen een mondeling, bij versl:ek gewe
zen vonnis van den Econ. R echter bij de Arr.
Rechtbank te Arnhem van 27 Nov. 1942, 
waarbij req . ter zake van "0".>zettelijk in 
strijd handelen met een voorschrift gesteld 
krachtens het Voedselvoozieningsbesluit", 
met aanhaling van de artt. 23 Sr. , 1, 3 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 1 Landbouwcrisiswet 
1933, 1, 4, 7 Voedselvoozieningsbesluit,2 Vee
registratiebesluit 1940 en 2 Akkerbouwbe
sluit V.V.O. 1941, is veroordeeld tot een geld
boete van vijftien gulden en tien dagen ver
vangende hechtenis, met verbod om gedu
rende vijf jaren bedrijfshandelingen te ver
richten of te doen verrichten op het gebied 
van den Landbouw in den zin van art. 1 van 
het Voedselvoorzieningsbesluit. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Arnhem heeft bij mondeling vonnis van 2 7 
Nov. 1942 den verdachte ter zake van "op
zettelijk in strijd handelen met een voor
sch!'ift gesteld krachtens het Voedselvoorzie-

ningsbesluit", met aanhaling van de artt. 23 
Sr. , 1 en 3 Econ. Sanctiebesluit 1941, 1 L and
bouw-Crisiswet 1933, 1, 4 en 7 Voedselvoor
zieningsbesluit, 2 Veeregistratiebesluit 1940, 
en 2 Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941, veroor
deeld tot eene geldboete van vijftien gulden 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door tien dagen hechtenis, met ver
bod om gedurende vijf jaren bedrijfshande
lingen te verrichten of te doen verrichten op 
het gebied van de Landbouw in den zin van 
art. 1 v .h. Voedselvoorzieningsbesluit. Bewe
zen is verklaard, dat verdachte te Tricht 
(gem. Buurmalsen) in of omstreeks de maand 
Juli 1942 opzettelijk in strijd met het bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit be
paalde, zonder dat hij als georganiseerde was 
aangesloten bij de Landbouw-Crisis-Organi
satie voor Gelderland zijnde de L.C.O. bin
nen welker werkgebied zijn bedrijfsgebouwen 
waren gelegen, op de navolgende perceelen 
bouwland nagenoemde gewassen heeft ge
teeld, te weten ongeveer 46 are met voeder
bieten, ruim 18 are met suikerbieten, n5 
Are met late aardappelen, ruim 9 are met 
tarwe en ruim 6 are met erwten, alsmede op 
zijn bedrijf 41 stuks rundvee en 4 paarden 
voorhanden of in voorraad heeft gehad. 

Namens den verdachte is tegen het vonnis 
beroep in cassatie ingesteld. Van req. is een 
schriftuur ingekomen; naar mijne meening 
bevat deze schriftuur geen cassatiemiddel 
maar slechts mededeelingen van feitelijken 
aard, waarop in cassatie niet kan worden in
gegaan. 

Wel bestaan mijns inziens bezwaren tegen 
het vonnis; ambtshalve merk ik het volgende 
op. In plaats van het aangehaalde art. 2 Vee
registratiebesluit 1940 acht ik op het bewe
zenverklaarde van toepassing art. 2, eerste 
lid, van het Rundveebesluit 1941 en art. 2, 

eerste lid, van het Paardenbesluit 1940. Het 
bewezenverklaarde levert op meerdere mis
drijven en b ehoort te worden gequalificeerd: 
,.opzettelijk in strijd handelen met een voor
schrift, gesteld bij of krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit (no. 12/x941), met uit
zondering van het voorschrift, gesteld bij 
art. 13, meermalen gepleegd", terwijl ten on
rechte art. 5 7 Sr. niet als toegepast artikel is 
aangehaald. Voorts is het uitgesproken ver
bod om gedurende vijf jaren bedrijfshande
lingen te verrichten of te doen verrichten op 
het gebied van de Landbouw in den zin van 
art. 1 van het Voedselvoorzieningsbesluit niet 
op de wet gegrond, immers dat verbod kan 
niet worden aangemerkt als een, in art. 3 van 
het Econ. S anctiebesluit z94z bedoeld, ver
bod "bepaalde" door den rechter vastgestelde 
bedrijfshandelingen te verrichten of te doen 
verrichten. Dit een en ander behoeft niet tot 
geheele vernietiging van het vonnis te leiden. 
Echter zal het vonnis niet in stand kunnen 
blijven omdat - nog in het midden gelaten 
of de aanduiding van den voor het b ewijs ge
bruikten inhoud van het als bewijsmiddel ge
bezigde ambtseedige proces-verbaal: .,voor
zoover berustend op eigen waarneming of 
wetenschap van verbalisant en ter zake die
nende" , duidelijk is - het bewezenverklaar-



1943 17 MEI 122 

de "opzettelijk in strijd met het bij of krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit bepaalde 
op zijn bedrijf rundvee en paarden voorhan
den of in voorraad hebben" niet uit den voor 
bet bewijs gebruikten inhoud der bewijsmid
delen kan wordes afgeleid. 

Mitsdien concludeer ik tot vernietiging van 
het vonnis en tot verwijzing der zaak naar het 
"Economisch Gerechtshof" ter berechting en 
afdoening. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0 . dat door of vanwege den req. noch bij 

de instelling van het beroep, noch later eenig 
middel van cassatie is voorgesteld; 

0. ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis bewezen is 

·verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
-als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

dat de Econ. Rechter kennelijk art. 2 van 
bet Veeregistratiebesluit 1940 heeft be
-schouwd als het bij of krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit bepaalde, in strijd waar
mede req. 41 stuks rundvee en 4 paarden 
voorhanden of in voorraad heeft gehad, zulks 
echter ten onrechte, omdat genoemd voor
schrift alleen een voorschrift bevat voor ge
organiseerden bij de Landbouwcrisisorgani
-satie, binnen welker werkgebied hun bedrij fs
gebouwen zijn gelegen; 

dat dit nog niet tot vernietiging van het 
vonnis voor wat de bewezenverklaring be
treft, behoeft te leiden,omdat de mede krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gestelde 
voorschriften van art. 2, eerste lid, van het 
Rundveebesluit 1941 en art. 2, eerste lid van 
het Paardenbesluit 1940, verbodsbepalingen 
bevatten betreffende het voorhanden of in 
voorraad hebben onderscheidenlijk van rund
vee en van paarden; 

dat echter blijkens de gebezigde bewijs
middelen req. in het voorjaar van 1942 als 
eigenaar of huurder in het bezit was van vijf 
perceelen weiland, waarop voldoende gras 
groeide om vee te weiden, maar geen vee be
zat, terwijl een aantal in zijn omgeving 
wonende veehouders om gras verlegen waren 
en vee van hen in die weilanden wilden in
-scharen, waarna hij dat heeft goedgevonden 
en dat vee in die weilanden is ingeschaard ge
worden; 

dat aangenomen al, dat req. na die inscha
ring dat vee op zijn bedrijf voorhanden of in 
voorraad had, dan toch noch uit dit verloop 
van zaken, noch uit den verderen inhoud der 
bewijsmiddelen door den Econ. Rechter kon 
worden afgeleid, dat req. dat ingeschaarde 
vee (41 stuks rundvee en 4 paarden) opzet
telij k in strijd met een voorschrift gesteld bij 
of krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
voorhanden of in voorraad heeft gehad; 

0. dat derhalve het vonnis als niet be
hoorlijk met redenen omkleed niet in stand 
kan blijven en zulks op grond van het be
paalde bij de artt. 359, 358, 350 en 367 Sv. 
in verband met art. 3 van het Besluit van 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
met betrekking tot de berechting van straf-

zaken · rakende het economisch leven (Ver
ord.blad No. 71/r941); 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0 .: 
Verwijst de zaak naar het Econ. Gerechts

hof ter berechting en afdoening der zaak. 
(N. J.) 

17 Mei 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 441; Deviezenbesluit 
1941 art. 63; Deviezenbesluit Il , art. 1.) 

Uit de stukken, waarvan in cassatie 
door den H . R. mag worden kennis ge
nomen, blijkt niet, dat req. een beroep 
op overmacht heeft gedaan, zoodat het 
middel , stellend dat het Hof verzuimde 
op dat beroep een beslissing te geven, 
feitelijken grondslag mist. 

Onder "grensgebied" verstaat art. 1 

Deviezenbesluit II niet alleen het ge
bied, behoorende tot de onder a van dat 
artikel aangeduide Ned. gemeenten, 
maar ook (onder b), ,,het krachtens de 
Belgische deviezenvoorschriften aange
wezen gebied aan de Ned. grens", en 
dus onder "grensbewoners" ook de be
woners van dit Belgische gebied aan de 
Ned. grens. 

Qualificatie verbeterd tot "handelen 
in strijd met een bepaling op grond van 
art. Bo van het D eviezenbesluit 1941". 

Op het beroep van W. G. M. J ., van be
roep landbouwer, wonende te Baarle-Hertog, 
req. van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 28 D ec. 
1942, houdende in hooger beroep bevestiging, 
behoudens na te noemen uitzonderingen, van 
een mondeling vonnis van den Econ. Rech
ter bij de Arr. -R echtbank te Breda van 5 
Juni 1942, waarbij req. ter zake van " han
delen in strijd met een bepaling op grond van 
het Deviezenbesluit 1941", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 9 en ro D eviezenbesluit Il, 
3, 20, 63 , 65, 71, Bo, 82 , 86 en 87 Deviezen
besluit 1941, 23 , 33 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van 500 gulden en een 
vervangende hechtenis van twee maanden, 
met verbeurdverklaring van de inbeslagge
nomen gelden, hebbende het Hof dit vonnis 
vernietigd voor zoover de opgelegde straffen 
en de daarvoor opgegeven bijzondere redenen 
betreft, den req. veroordeeld tot eene geld
boete van 2 5 gulden en een vervangende 
hechtenis van 25 dagen en verstaan, dat de 
verbeurdverklaring der inbeslaggenomen gel
den buiten toepassing blijft. (Gepleit door 
Mr. A. Knitei). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
I. .,S., althans v. t. van de artt. 37, 40 en 

41 Sr. ;" 
II. ,,S., althans v. t. van de artt. 1 en 2 

van het Deviezenbesluit II, de artt. 3, 20; 63 , 
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65, 71, 80, 82, 86 en 87 van het Deviezenbe
sluit 1941, de artt. 23, 33 en 91 Sr. en de 
artt. 348, 349, 350, 351, 352 en 423 Sv.;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis, met gualificatie als voormeld, bewezen 
is verklaard, dat reg. op s Mei 1941 als grens
bewoner en wel als een persoon, die woonde 
te Baarle-Hertog binnen het grensgebied als 
bedoeld in art. I lid I van het Deviezenbe
sluit II, in strijd heeft gehandeld met de be
palingen als bedoeld in art. 80 van het De
viezenbesluit 1941, door op voormeld tijdstip 
zonder vergunning van het Deviezeninstituut 
vanuit België in het Arrondissement Breda 
in te voeren betaalmiddelen tot een hoogere 
waarde dan een gulden per dag en tien gul
den per maand; het slot te lezen als volgt, te 
weten: drie bankbiljetten van f 100, twee 
bankbiljetten van f 50, twee zilverbonnen 
van f 2.50, I zilverbon van f 1. twee guldens, 
drie kwartjes en 1 dubbeltje, een bankbiljet 
ter waarde van 50 Belgische francs, een bank
biljet ter waarde van 20 Belgische francs, 
een bankbiljet ter waarde van 5 Belgische 
francs, 1 Belgische franc en 1 bankbiljet van 
de Reichskreditkassen ter waarde van 2 
Reichsmark; 

0 . dat het eerste middel blijkens de toe
lichting hierop is gegrond, dat het Hof ver
zuimd heeft een beslissing te geven omtrent 
het door reg. gedaan beroep op overmacht; 
dat echter uit de stukken, waarvan in cas
satie door den Hoogen Raad mag worden 
kennis genomen, niet blijkt, dat reg. een zoo
danig beroep heeft gedaan, zoodat het mid
del feitelijken grondslag mist; 

0 . dat het tweede middel aldus is toege
licht, dat art. 1 Deviezenbesluit II "grens
bewoners" definieert als "personen, die bin
nen de grensgebieden hun woonplaats heb
ben of gewoonlijk daar verblijven", dat in 
hetzelfde artikel "grensgebied" wordt gedefi
nieerd als het gebied, behoorende tot die Ne
derlandsche gemeenten, die althans met een 
deel van het gemeentegebied niet verder dan 
1 s Kilometer van de Belgische grens van het 
bezette Nederlandsche gebied verwijderd lig
gen, dat reg. echter blijkens alle processtuk
ken te Baarle-Hertog woont, hetwelk geen 
Nederlandsche doch een Belgische gemeente 
is en dus niet ligt in het grensgebied in ge
noemd artikel bedoeld, zoodat reg. geen 
grensbewoner in den zin van dat artikel is; 

dat bij dit betoog over het hoofd is gezien 
dat genoemd art. 1 onder grensgebied ver
staat niet alleen het gebied, behoorende tot 
de hiervoren aangeduide Nederlandsche ge
meenten, maar ook (onder b) ,,het krach
tens de Belgische deviezenvoorschriften aan
gewezen gebied aan de Nederlandsche grens," 
en dus onder "grensbewoners" ook de be
woners van dit Belgische gebied aan de Ne
derlandsche grens, verstaat; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ambtshalve: 
dat het bewezen verklaarde oplevert "han

delen in strijd met een bepaling op grond 
van art. 80 van het Deviezenbesluit 1941", 
strafbaar gesteld bij art. 63 1e lid, sub 3 van 

dat besluit, zoodat het arrest voor wat de 
gualificatie van het bewezen verklaarde be
treft niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest voor wat 
die gualificatie betreft, en in zooverre, 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R . O.: 

Vernietigt ook het bevestigde vonnis voor 
wat die gualificatie betrèft; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
"handelen in strijd met een bepaling op grond 
van art. Bo van het Deviezenbesluit 1941"; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

zo Mei z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1, 60 3e lid; Verordenin
genblad voor het bezette Neder!. gebied 
1941 Stuk 33 No. 152, betr. bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied art. 1.) 

Benoemd tot machinist bij de gas- en 
waterbedrijven der gemeente M., is be
trokkene gemeente-ambtenaar gewor
den, ook al heeft hij nimmer als zooda
nig dienst gedaan; uit verschillende om
standigheden moet trouwens worden af
geleid, dat ook het gemeentebestuur 
hem als ambtenaar heeft beschouwd. 

De werkzaamheden van het gemeen
telijke scheidsgerecht zijn krachtens een 
besluit van den burgemeester van M., 
gelet op art. I, lid 3, der Verordening 
1941-152, blijven rusten, zoodat klager 
terecht zijn klaagschrift heeft gezonden 
aan dien burgemeester, niet aan den 
ambtelijk slapenden secretaris van dat 
gerecht. 

Ingevolge de met art. 60, 3e lid, der 
Ambtenarenwet 1929 te vergelijken be
paling der gemeentelijke verordening 
betreffende den beroepstermij n staat het 
alleen ter beoordeeling van het scheids
gerecht (i.c. den burgemeester), niet 
van den Centralen Raad van Beroep, of 
de overschrijding van den beroepster
mijn voor gedekt kan worden gehouden. 

Uitspraak in zake: 
G. J. A.E. Reiss, wonende te Maastricht, 

klager, niet verschenen, 
tegen: 

den Burgemeester van de gemeente Maas
tricht, verweerder, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Maastricht: 
1 °. bij besluit van 1 April 1942 met in-

gang van dien datum G . J . A. E . R eiss met 
een proeftijd van twee jaren heeft aange
steld tot onderbrandmeester in opleiding bij 
de beroepskern der brandweer, zijn wedde 
heeft bepaald op f 2155 per jaar en zijn kin-
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dertoeslag op f 90 per jaar, zijn pensioens
grondslag op f 2245 en zijn pensioensbijdra
gen op f 224.50 per jaar; 

2 ° . bij besluit van 24 Juli 1942, no. 120, 
genoemden Reiss eervol heeft ontslagen als 
onderbrandmeester in opleiding met ingang 
van 27 Juli 1942; 

3°. bij besluit van 24 Juli 1942, no. 121, 
genoemden Reiss heeft aangesteld als ma
chinist bij de gas- en waterbedrijven met in
gang van 27 J uli 1942, zijn loon als zoodanig 
heeft bepaald op f 1547.52 per jaar, hem een 
kindertoeslag heeft toegekend van f 70 (per 
jaar), zijn pensioensgrondslag heeft vastge
steld op f 1643 en zijn pensioensbijdragen op 
f 164.30 per jaar; 

4° . ter waarneming van de taak van Bur
gemeester en Wethouders bij besluit van 18 
Augustus 1942, no. 6, genoemden Reiss met 
ingang van 24 Augustus 1942 eervol heeft 
ontslagen als machinist bij de gas- en water
bedrijven ; 

5° . dd. 18 Augustus 1942 aan den direc
teur van den gemeentelijken distributiedienst 
een brief heeft geschreven van den navolgen
den inhoud: 

" Ik heb de eer U mede te deelen, dat door 
m ij ter vervulling van de vacatures bij de 
Centrale Keukens zijn aangewezen: 

1° . Enz. 
4 °. Reiss, Godefridus, Johannes, Alexan

der, Eugéne, geboren 28 Juni 1901, wonende 
alhier Scharnerweg 149a. 

5° . Enz. 
Voor de sub 2, 3 en 5 genoemde personen, 

die op 15 Mei 1940 lid van de N.S.B. waren, 
is aan het Bureau Overheidspersoneelsvoor
ziening vergunning tot indienstneming ge
vraagd. Zij benevens de sub 4 genoemde 
persoon zijn door mij aangeschreven om zich 
bij U te vervoegen. 

U gelieve F., C . en V. mede te deelen, dat 
zij zich onverwijld moeten wenden tot het 
Bureau Overheidspersoneelsvoorziening van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
te 's-Gravenhage onder vermelding van hun 
stamboeknummer en datum van toetreding 
als lid van de N.S.B ., teneinde aldaar te wor
den ingeschreven."; 

0 . dat meergenoemde Reiss dd. 10 Decem
ber 1942 aan den Burgemeester van Maas
tricht heeft medegedeeld: 

dat hij zich, ingevolge diens schrijven dd. 
18 Augustus 1942, Afdeeling 3 B, no. 76, 
waarbij hem werd medegedeeld, dat hij met 
ingang van 24 Augustus 1942 werd te werk 
gesteld bij de centrale gaarkeuken en zich op 
dien datum moest vervoegen bij den direc
teur van den gemeentelijken distributiedienst, 
op 24 Augustus 1942 bij dien directeur heeft 
vervoegd en van hem heeft vernomen, dat er 
momenteel geen enkele vacature was; dat 
hem steeds een betrekking is toegezegd; dat 
hij tot heden nog zonder betrekking is; dat 
hij nu aan den Burgemeester verzoekt, hem 
te willen berichten, wanneer hij op een aan
stelling kan rekenen en op welke; 

0 . dat de Burgemeester van Maastricht 
dd. 17 December 1942, afd. 3 B, no. 8, aan 
Reiss voornoemd heeft geschreven: 

" In antwoord op Uw nevenaangehaald 
schrijven deel ik U mede, dat ik geen ge
schikte betrekking voor U beschikbaar heb."; 

0. dat voornoemde Reiss zich dd. 2 7 De
cember 1942 met een schriftuur tot den Bur
gemeester van Maastricht heeft gewend, 
waarin hij dezen heeft verzocht een zooda
nige beslising te willen nemen, dat hij in be
roep kan gaan bij den Centralen Raad van 
Beroep; 

0 . dat de Burgemeester der gemeente 
Maastricht - in gevolge het bepaalde in ar
tikel 3 van Verordening 152/1941, waarne-
mende de taak van het Scheidsgerecht voor 
gemeenteambtenaren, welks werkzaa"mheden 
rusten, krachtens het besluit van den Burge
meester dd. 26 September 1922 (bedoeld is : 
1941), no. 22 - bij uitspraak van 19 Januari 
1943 - naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - G. J. A. E . Reiss, indien en voor
zoover zijn schrijven van 27 December 1942 
zou kunnen worden beschouwd als een be
roep op het Scheidsgerecht voor gemeente
ambtenaren, als bedoeld in hoofdstuk IX van 
de Rechtstoestandverordening van de ge
meente Maastricht, in zijn beroep niet-ont
vankelijk heeft verklaard; 

0 . dat de klager van deze uitspraak tijdig 
bij dezen Raad in beroep is gekomen, bij 
klaagschrift op de daarbij aangevoerde gron
den den Raad verzoekende, de beslissing (be
doeld is: de uitspraak) van het Scheidsge
recht dd. 19 Januari 1943 te vernietigen; zijn 
ontslag als machinist bij de gas- en water
bedrijven ongegrond en onrechtmatig te ver
klaren en zijn aanstelling als machinist bij de 
gas- en waterbedrijven te handhaven met 
uitbetaling van salaris van af den dag van 
het verleende eervolle ontslag, zijnde ván 
24 Augustus 1942 af, te berekenen tegen een 
jaarsalaris van f 1564; 

In rechte: 
0. dat klager, bij besluit van 24 Juli 1942, 

door den Burgemeester van Maastricht met 
ingang van 27 Juli 1942 is aangesteld als 
machinist bij de (gemeentelijke) gas- en 
waterbedrijven en derhalve als zoodanig was 
ambtenaar in den zin van :i.rtikel 1 der Amb
tenarenwet 1929, immers aangesteld in open
baren dienst - waartoe, krachtens lid 2 van 
genoemd artikel, behooren alle diensten en 
bedrijven door den Staat en de openbare 
lichamen beheerd - om hier te lande werk
zaam te zijn; 

0. dat de Burgemeester der gemeente 
Maastricht, waarnemende de taak van het 
Scheidsgerecht voor gemeenteambtenaren , 
welks werkzaamheden rusten, krachtens het 
besluit van den B urgemeester dd. 26 Sep
tember 1941, betwist, dat klager is ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929, 
immers in de bestreden uitspraak overweegt, 
dat als algemeen rechtsbeginsel is aan te ne
men, dat iemand (bedoeld zal zijn: dat 
iemand niet) tegen zijn wil kan worden ge
dwongen een ambtenaarsfunctie te aanvaar
den, zoodat men zal moeten aannemen, dat 
aanvaarding, uitdrukkelijk (b.v. door schrif
telijke aanneming) of stilzwijgend (door in
diensttreding), een even noodzakelijke voor-
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waarde is als de rechtshandeling der benoe
=ing, om de regelen, welke den status der 
ainbtenaren vaststellen, op een bepaalden 
persoon van toepassing te doen zijn; dat ap
pellant nimmer de benoeming tot machinist 
bij de gas- en waterbedrijven heeft aanvaard, 
noch schriftelijk noch feitelijk, en zelf ex
pressis verbis erkent nooit in dienst te zijn 
geweest als machinist, zoodat hij nimmer de 
hoedanigheid van ambtenaar in den zin der 
Rechtstoestandverordening of der Ambte
narenwet 1929 heeft verkregen; 

0 . dat dit betoog evenwel faalt, aangezien 
op grond van den inhoud der gedingstukken 
vaststaat, dat aan klager, die bij besluit van 
24 Juli 1942 was aangesteld als machinist bij 
de gemeentelijke gas- en waterbedrijven met 
ingang van 27 Juli 1942, bij besluit van 18 
Augustus 1942 eervol ontslag als zoodanig is 
verleend met ingang van 24 Augustus 1942; 
dat hem over het tijdvak van 27 Juli 1942 
tot 24 Augustus 1942 zijn loon als zoodanig is 
uitbetaald en· dat de Burgemeester van Maas
tricht hem dd. 26 Augustus 1942 heeft ge
schreven: 

"In verband met Uw ontslag als machinist 
bij de Gas- en Waterbedrijven met ingang 
van 24 Augustus 1942 vestig ik er Uwe aan
dacht op, dat U zich het behoud van gezins
pensioen kunt verzekeren door binnen drie 
maanden bij den P ensioenraad te 's-Graven
hage een desbetreffend verzoek in te die
nen."; 

uit welke feiten in onderling verband moet 
worden afgeleid, dat klager door het gemeen
tebestuur van Maastricht steeds is be
schouwd als ambtenaar gedurende het tijd
vak van 27 Juli 1942 tot 24 Augustus 1942, 
moetende daarnaast worden aangenomen, 
dat klager gedurende genoemd tijdvak steeds 
bereid is geweest als machinist bij de gas
en waterbedrijven in feite dienst te doen; 

0. dat klager, nu vaststaat, dat hij moet 
worden beschouwd als ambtenaar in den zin 
der Ambtenarenwet 1929, dus bevoegd is bij 
dezen Raad beroep in te stellen tegen voor
melde uitspraak van 19 Januari 1943 en der
halve moet worden nagegaan, of hij bij die 
uitspraak terecht niet-ontvankelijk is ver
klaard in zijn beroep tegen het in de eerste 
feitelijke overweging onder 4 ° genoemde be
sluit; 

0. dat uit het hiervoor overwogene volgt, 
dat die niet-ontvankelijk-verklaring niet kan 
steunen op dezen grond, dat klager niet zou 
zijn ambtenaar in den zin der Rechtstoe
standverordening, aangezien toch volgens ar
tikel 1 dier verordening ambtenaar is hij, die 
door of vanwege het bevoegd gezag der ge
meente is aangesteld om in dienst van de ge
meente of van een door de gemeente geregel
de en van harentwege bestuurde instelling 
werkzaam te zijn, aan welke voorwaarden 
klager blijkens het vorenstaande ongetwij
feld voldoet ; 

0. dat bij de bestreden uitspraak is over
wogen, dat de schriftuur van klager dd. 27 
December 1942, welke gericht is tot den 
Burgemeester van Maastricht, bezwaarlijk 
als een beroepschrift op het Scheidsgerecht 

kan worden beschouwd, aangezien artikel 81 
der R echtstoestandverordening bepaalt, dat 
een beroep wordt ingesteld door het inzenden 
van een onderteekend klaagschrift aan den 
secretaris van het Scheidsgerecht; dat inge
volge de voorschriften van het nieuwe be
stuursrecht, neergelegd in Verordening 152' 
1941, weliswaar de werkzaamheden van de 
gemeentelijke commissie, die tot 26 Septem
ber 1941 het gemeentelijke Scheidsgerecht 
vormde, van 26 September 1941 af zijn blij
ven rusten, doch het Scheidsgerecht zelf niet 
is opgeheven, terwijl de Burgemeester de taak 
waarneemt van de vorenbedoelde commissie, 
met andere woorden optreedt als het Scheids
gerecht en de secretaris van het Scheidsge
recht, die niet lid was van die commissie, 
eveneens hun taak blijft vervullen, uiteraard 
voorzoover zulks mogelijk is met het oog op 
de vervanging van het meerhoofdige Scheids
gerecht van voorheen door het eenhoofdige 
Scheidsgerecht van thans; 

0 . dat ook dit betoog geen grond kan op
leveren voor de niet-ontvankelijk-verklaring 
van klager in zijn beroep tegen het in de eer
ste feitelijke overweging onder 4e genoemde 
besluit, aangezien het besluit van den Burge
meester van Maastricht van 26 September 
1941, no. 22, waarbij, gelet op artikel 1, lid 3, 
der Verordening 152/1941, is bepaald, o.m., 
dat met ingang van genoemden datum blijven 
rusten de werkzaamheden van het Scheids
gerecht voor gemeente-ambtenaren, onver
mijdelijk in zich sluit, dat ook van dien da
tum af de ambtelijke werkzaamheden van 
den secretaris van het Scheidsgerecht blijven 
rusten, zoodat klager terecht zijn klaagschrift 
heeft toegezonden aan den Burgemeester van 
Maastricht en niet aan den ambtelijk slapen
den secretaris van het Scheidsgerecht voor 
gemeente-ambtenaren; 

0. dat bij de bestreden uitspraak voorts is 
overwogen, dat het beroep niet is ingesteld 
binnen den in artikel 80 der Rechtstoestand
verordening omschreven termijn, immers niet 
binnen 8 dagen na den dag, waarop het aan
gevallen besluit is genomen, alzoo binnen 8 
dagen na 18 Augustus 1942 , terwijl daarnaast 
van geen enkele omstandigheid is gebleken, 
als bedoeld in het derde lid van genoemd 
artikel 80, op grond waarvan het verzuim 
(instelling van het beroep na afloop van den 
daarvoor bepaalden termijn) voor gedekt zou 
kunnen worden gehouden; 

0. te dier zake, dat inderdaad het beroep 
niet is ingesteld binnen den in lid 1 van ge
noemd artikel 80 bepaalden termijn, immers 
niet binnen 8 dagen na 18 Augustus 1942; 

0 . dat lid 3 van voormeld artikel 80 luidt: 
"Indien een beroep na afloop van den 

daarvoor bepaalden termijn is ingesteld, 
houdt het Scheidsgerecht het verzuim voor 
gedekt, mits de klager ten genoegen van het 
Scheidsgerecht aantoont, het beroep zoo 
spoedig te hebben ingesteld, als hij dit rede
lijkerwijs heeft kunnen doen. Het Scheidsge
recht houdt hierbij bepaaldelijk rekening met 
het oogenblik, waarop het aangevallen be
sluit of de aangevallen handeling of weige
ring ter kennis van klager is gekomen."; 
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0. dat de redactie van dit lid duidelijk aan
geeft, dat uitsluitend het Scheidsgerecht -
en niet de Centrale Raad van Beroep -
heeft te beoordeelen, of de klager zijn beroep 
bij het Scheidsgerecht zoo spoedig heeft in
gesteld, als hij dit redelijkerwijs heeft kun
nen doen, waaruit volgt, dat in casu deze 
R aad moet aanvaarden, dat bij de bestreden 
uitspraak de overschrijding van den beroeps
termijn niet voor gedekt is gehouden; 

0. dat het door klager tegen het voormelde 
besluit van 18 Augustus 1942, no. 6, inge
stelde beroep bij de bestreden uitspraak der
halve terecht niet-ontvankelijk is verklaard 
wegens overschrijding van den voor beroep 
gestelden termijn, zoodat die uitspraak, zij 
het niet op alle gronden, waarop zij werd ge
nomen, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

2:1 Mei z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 138 j 0

• art. 137.) 
E ene ingevolge art. 138 opgelegde re

geling kan niet terugwerken, daar dit 
in strijd zou zijn met art. 144 in ver
band met art. 137 4e lid. Daaruit volgt 
echter niet, dat in de vóór de bekend
making gemaakte kosten door de ge
meente, die hare medewerking niet heeft 
willen verleenen, niet zou behoeven te 
worden bijgedragen, aangezien van deze 
kosten ook die gemeente profijt trekken 
zal. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

G ezien het verzoek van den burgemeester 
v an Meppel, mede namens zijn ambtgenooten 
van Dwingeloo, Havelte, Nijeveen, Ruinen, 
R uinerwold, Vledder, de Wijk en Zuidwolde, 
aan deze gemeenten alsmede aan de gemeen
ten Diever en Meppel een gemeenschappe
lijke regeling, betreffende het geneeskundig 
schooltoezicht op te leggen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, (adviezen 
van 25 November 1942, no. 216 en 21 April 
1943, no. 216 (1942) /20); 

0. dat de burgemeester van de gemeente 
Meppel bij schrijven van 8 December 1941, 
no. 5889, 1e afdeeling, mede namens zijn 
ambtgenooten van de gemeenten Dwingeloo, 
Havelte, Nij eveen, Ruinen, Ruinerwold, Vled
der, de Wijk en Zuidwolde, heeft verzocht 
overeenkomstig een daarbij gevoegd ontwerp 
aan deze gemeenten en de gemeenten Diever 
en Meppel een gemeenschappelijke regeling 
betreffende het geneeskundig schooltoezicht 
op te leggen, waartoe de medewerking van 
den burgemeester van Diever niet was ver
kregen; 

dat de Commissaris der provincie Drenthe 
bij schrijven van 11 Februari 1942, B . No. 
476/824, 3e afdeeling zijn gevoelen terzake 
ter kennis heeft gebracht; 

dat, nadat dezerzijds aan den Commissaris 

der Provincie D renthe was v erzocht aan de 
besturen der genoemde gemeenten op te dra
gen over een gemeenschappelijke regeling als 
evenbedoeld nader in overleg te treden, d e 
genoemde Commissaris bij schrijven van 5 
Augustus 1942, B. no. 5496/5122, 3de a fdee
ling, onder overlegging van een nieuw ont
werp-regeling heeft bericht, dat het gepleeg
de nadere overleg niet tot volledige overeen
stemming tusschen de Gemeente D iever en 
de overige bij de regeling betrokken gemeen
ten heeft kunnen leiden; dat de burgemeester 
van Diever thans in beginsel wel bereid is tot 
de regeling toe te treden, doch niet eerder 
dan met ingang van 1 Augustus 1942; dat 
de overige bij de regeling betrokken gemeen
ten het met het oog op de omstandigheid, dat 
de schoolarts reeds op 16 Januari 1942 in 
dienst is getreden, wenschelijk oordeelen, dat 
de regeling geacht wordt te zijn ingegaan met 
ingang van 1 Januari 1942; 

0. dat op grond van de ingewqnnen ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat het 
betrekken mede van de gemeente D iever in 
eene gemeenschappelijke regeling als boven
bedoeld, wenschelijk is te achten, zoodat, nu 
het nader gepleegd overleg niet tot volledige 
overeenstemming tusschen de gemeente D ie
ver en de overige bij de regeling betrokken 
gemeenten heeft geleid, dezerzijds een rege
ling behoort te worden opgelegd; 

dat deze regeling niet, zooals de overige 
daarbij betrokken gemeenten wenschen, ge
acht zal moeten worden te zijn ingegaan op 
1 Januari 1942, vermits dit in strijd zou zijn 
met art. 144 in verband met art. 137, 4de lid 
der gemeentewet, uitdrukkelijk bepalende, 
dat de daarbedoelde regeling niet werkt dan 
nadat de bekendmaking, (genoemd in het 1e 
lid van art. 137) heeft plaats gehad; 

dat daaruit echter niet volgt, dat in de 
vóór de bekendmaking gemaakte kosten, zoo
als die wegens aanschaffing van een instru
mentarium en bureaubehoeften, en die voor 
de wetenschappelijke vorming van een 
schoolarts, door de gemeente Diever in het 
geheel niet zou behoeven te worden bijge
dragen, aangezien van deze kosten ten be
hoeve van het geneeskundig schooltoezicht 
de gemeente Diever mede profijt trekken zal ; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de S ecre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

de volgende gemeenschappelijke regeling 
betreffende het geneeskundig schooltoezicht 
in dê gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte, • 
Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, Vledder, de 
Wijk, Zuidwolde en Meppel op te leggen: 

Artikel 1. Onder Geneeskundig Inspec
teur van de Volksgezondheid wordt verstaan 
de geneeskundig inspecteur van de volksge
zondheid, bevoegd in het gebied der aange
sloten gemeenten. 

Art. 2. Door de gemeenten Diever, Dwin
geloo, H avelte, Meppel, Nijeveen, Ruinen, 
Ruinerwold, Vledder, de Wijk en Zuidwolde 
is een regeling aangegaan tot het gemeen-
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schappelijk instellen van een geneeskundig 
schooltoezicht. 

De gemeente Meppel wordt voor deze re
geling beschouwd als centrum- gemeente. 

Art. 3. Ter behartiging van de in art. 1 

genoemde gemeenschappelijke belangen 
wordt ingesteld een commissie van b e heer, 
hierna aangeduid als commissie. De commis
sie is gevestigd in de centrum-gemeente. 

Art. 4. De commissie bestaat uit de bur
gemeesters der aangesloten gemeente n. 

De burgemeester van de centrum-gemeen
te is voorzitter van de commissie. 

Art. 5. De commissie houdt te n minste 
twee vergaderingen per jaar en wel zooveel 
mogelijk in de maanden Maart e n Juli. Zij 
komt voorts bijee n, zoo dikwijls als de voor
zitter of t e n minste twee leden dit noodig 
achten. 

De voorzitter noodigt de n Geneeskundig 
Inspecteur van de Volksgezondheid uit in de 
vergaderinge n der commissie tege nwoordig 
te zijn, onder toezending eener lijst van 
werkzaamheden. 

De schoolarts woont als regel de vergade
ringen bij, tenzij de commissie in bepaalde 
gevallen dit niet wenschelijk acht. 

De in deze regeling bedoelde Inspecteur 
heeft in de vergaderingen der commissie een 
raadgevende stem. 

Art. 6. Alle besluiten worden genome n 
met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke 
oproeping; over benoemingen wordt schrif
telijk e n met gesloten briefjes gestemd. Bij 
staking van stemmen wordt het voorstel ge
acht niet te zijn a angenomen; indien b ij be
noemingen de stemmen staken beslist het lot. 

Art. 7. De commissie stelt voor hare 
werkzaamheden een huishoudelijk reglement 
vast. Zij zendt ee n exemplaar van dit regle
m ent aan den Commissaris der provincie, de 
aangeslote n gemeenten en d e n G eneeskundig 
Inspecteur van de Volksgezondheid. 

Art. 8. De centrum-gemeente is belast 
met de uit deze regeling voortvloeiende ad
ministratie en financiering. 

Art. 9. De commissie draagt zorg, dat bij 
de inrichting e n d e uitoefening van het ge
neeskundig schooltoezicht niet gehandeld 
wordt in strijd met de voorwaarden, waaron
der provinciaal subsidie in uitzicht wordt 
gesteld. 

De commissie, of in spoedeischende geval
le n de voorzitter, dient de besturen der aan
gesloten gemeenten op hun verzoek van be
richt en raad omtrent alle zake n, welke het 
geneeskundig schooltoezicht betreffen . 

De commissie is bevoegd ongevraagd aan 
die besturen voorstellen te doe n, welke zij 
in het belang acht van den die nst. De voor
zitter zorgt voor de uitvoering van de beslui
t en der commissie. De dagelijksche le iding 
van de werkzaamheden berust bij den voor
zitter. 

Art. xo. Het geneeskundig schooltoezicht 
is van zuiver adviseerende n aard; het wordt 
uitgeoefend door een geneeskundige met den 
titel van schoolarts. 

De schoolarts is gevestigd in de centrum
gemeente. 

Art. 1 x. De commissie benoemt, schorst 
en ontslaat den schoolarts, evenals de an
dere ambtenaren, die naar het oordeel van 
de commissie voor den dienst noodig blijken 
te zijn en stelt voor hen een instructie vast_ 

Het besluit tot ontslag anders dan over
eenkomstig eigen verzoek is steeds met re
denen omkleed. Dit besluit alsmede het be
sluit tot benoeming van den schoolarts be
hoeft de goedkeuring van den Commissaris 
der provincie. 

Een besluit tot schorsing is met redenen 
omkleed. 

Het besluit tot schorsing of tot ontslag 
wordt den schoolarts binnen 24 uur in af
schrift door de commissie medegedeeld. De 
commissie zendt tegelijkertijd afschriften aan 
den Commissaris der provincie, de aangeslo
ten gemeenten en den Geneeskundig Inspec
teur van de Volksgezondheid. 

Art. 12. Schorsing geschiedt voor niet 
langer dan twee maande n, zonder stilstand 
van wedde. 

De Commissaris der provincie is bevoegd 
de schorsing tijdens den duur daarvan op te 
heffen. 

Art. 13. Tot schorsing of ontslag anders 
dan overeenkomstig eigen verzoek, wordt 
niet overgegaan alvorens de schoolarts door 
de commissie mondeling is gehoord, althans. 
daartoe is opgeroepen. 

Art. 14. De commissie stelt een instructie 
voor den schoolarts vast na den G eneeskun
dig Inspecteur van de Volksgezondheid te 
hebben gehoord. 

Deze bepaling is mede van toe passing bij 
het aanbrengen van wij zigingen in de in
structie. 

Een exemplaar der instructie, alsmede van 
de daarin aangebrachte wijzigingen, wordt 
gezonden aan d en schoolarts, aan den Com
missaris der provincie, aan de aangesloten 
gemeente n en aan den G eneeskundig Inspec
teur van de Volksgezondheid. 

Art. 15. In de instructie van den school
arts wordt onder meer geregeld, dat hij: 

a. niet mag optreden als behandelend ge
neesheer; 

b. t e n minste eenmaal in de zes maanden 
elke school bezoekt; 

c. de leerlingen gedurende de jare n , dat zij 
de school bezoeke n, ten minste driemaal on
derzoekt, in elk geval in het eerste, en het 
laatste leerjaar; 

d. voor zooveel mogelijk, zulks ter beoor
deeling van d e commissie, gebruik dient te 
maken van een auto om zich in het gebied 
der aangeslote n g e mee nte n te v erplaatse n . 

Art. 16. De rechtstoestandsregelingen 
voor het gemeentepersoneel van de centrum
gemeente zijn op den schoolarts en de andere 
ambtenaren van toepassing, voorzoover daar
van niet in deze regeling of hun instructie 
wordt afgeweken e n met dien verstande, dat 
de verschillende bevoegdheden in die rege
linge n aan het plaatselij k bestuur toegekend 
door de commissie worden uitgeoefend. 

Art. 17. De jaarwedde van d en school
arts bedraagt in aanvang f 5950 t e verhoogen 
met 2 driejaarlijksche verhoogiQgen à f 250 

tot f 6450; indien zij daartoe termen aanwe-
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zig acht, is de commissie bevoegd een of 
meer periodieke verhoogingen vervroegd toe 
te kennen. 

De schoolarts geniet een door de commis
-sie te bepalen jaarlijksche vergoeding voor 
reis- en verbtijfkosten, welke volgens het 
Reisbesluit derde klasse moeten worden ge
declareerd. 

H et aanschaffen van bureaubehoeften en 
instrumenten voor rekening der commissie 
·geschiedt niet dan na machtiging der com
missie. 

Instrumenten en bureaubehoeften, aange
-schaf t met door de commissie beschikbaar 
-gestelde gelden, blijven eigendom der geza-
menlijke gemeenten. 

Art. 18. De centrum-gemeente maakt elk 
jaar een begrooting van inkomsten en uit
-gaven v an den dienst voor het volgende jaar 
op, waarvan de posten behoorlijk zijn toe
-gelicht. 

Zij zendt een exemplaar der begrooting 
aan elk der gemeenten, uiterlijk den eersten 
Augustus van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarvoor de begrooting moet dienen. 

De gemeentebesturen kunnen bij de voor
zitter der commissie tegen deze begrooting 
bij aangeteekend schrijven schriftelijk be
zwaren indienen mits deze b ij hem zijn inge
komen vóór de in het volgende lid bedoelde 
vergadering. 

De commissie beslist omtrent de eventueel 
ingekomen bezwaren en stelt de begrooting 
vast in een vergadering, welke gehouden 
wordt niet eerder dan vier weken na de in 
het tweede lid bedoelde verzending en niet 
1ater dan den 1sten October van het jaar 
voorafgaande aan dat, waarvoor zij moet die
n en. 

Zij geeft de gemeenten binnen 14 dagen 
kennis van de vaststelling der begrooting on
der mededeeling van de daarin eventueel aan
gebrachte wijzigingen. 

Art. 19. De centrum-gemeente doet jaar
lijks vóór 1 Maart, in aansluiting aan de pos
ten der begrooting, aan de commissie ver
antwoording van het door haar gevoerde be
heer over het laatst afgeloopen jaar, onder 
overlegging eener rekening, vermeldende alle 
inkomsten en uitgaven, zooveel mogelijk ge
staafd door daarop betrekking hebbende be
scheiden. 

De commissie stelt de rekening voorloopig 
vast en draagt zorg, dat vóór 1 April bij aan
;geteekend schrijven één exemplaar wordt ge
zonden aan de gemeentebesturen. De be
·scheiden worden gevoegd bij het exemplaar 
der centrum-gemeente. 

De gemeentebesturen kunnen bij aange
teekend schrijven bij den voorzitter der com
missie bezwaren inbrengen, mits het be
.zwaarschrift is ter post bezorgd binnen vier 
weken na den dag, waarop de ter post be
zorging van het in het vorige lid bedoelde 
.aangeteekende schrijven plaats had. 

Indien bezwaren zijn ingekomen, neemt de 
commissie na het verstrijken van den in het 
vorige lid gestelden termijn daarop een be
slissing en stelt vervolgens de rekening vast. 

Indien binnen den daarvoor gestelden ter-

mijn geen bezwaren zijn ingekomen, wordt de 
rekening als onveranderd vastgesteld be
schouwd. 

D e vaststelling der rekening strekt de cen
trum-gemeente, evenals de leden der com
missie, ieder voor zooveel hem aangaat, tot 
ontlasting, behoudens later in rechten geble
ken valschheid in bewijsstukken of andere 
onregelmatigheden. 

H et voor - of nadeelig slot der rekening zal 
worden gebracht ten voor- of nadeele van 
de rekening over het eerstvolgende jaar. 

De commissie geeft zoo spoedig mogelijk 
aan de gemeentebesturen van de vaststelling 
der rekening kennis , onder mededeeling van 
de daarin eventueel aangebrachte wijzigin
gen. 

Art. 20. Elke gemeente draagt in de kos
ten van het geneeskundig schooltoezicht bij 
in verhouding tot het aantal inwoners, over
eenkomstig de laatstelijk door het centraal 
bureau voor de statistiek gepubliceerde ge
gevens betreffende de bevolkingscijfers. 

Art. 21. De gemeenten zijn verplicht de 
door haar verschuldigde bijdragen bij wijze 
van voorschot in twee, onderscheidenlijk 1 
Januari en I Juli vervallende, aan de hand 
van de begrooting te bepalen termijnen, aan 
de centrum-gemeente af te dragen. 

Na de vaststelling van de rekening wordt 
de bijdrage definitief vastgesteld en vindt de 
verrekening met het bij voorschot betaalde 
plaats. 

Art. 22. Deze regeling wordt aangegaan 
voor het tijdvak van 10 jaren, ingaande daags 
na den dag der bekendmaking, met stilzwij
gende verlenging telkens met 10 jaren, wan
neer zij één jaar vóór het eindigen van dien 
termijn niet door een of meer gemeenten bij 
aangeteekend schrijven is opgezegd. Zooda
nige opzegging heeft tengevolge, dat de rege
ling ook tusschen de overige gemeenten ge
acht wordt met het eindigen van den termijn 
opgeheven te zijn. Tusschentijdsche ophef
fing of wijziging dezer regeling heeft plaats 
indien de meerderheid der aangesloten ge
meenten daartoe besluit. 

Indien een der gemeenten wijziging van 
de regeling wenscht, en terzake de stemmen 
staken, wordt geacht een geschil te zijn ont
staan, dat door de meest gereede partij over
eenkomstig art. 136 der gemeentewet aan de 
b evoegde instantie wordt voorgelegd. 

Art. 23. In een eventueel aan den school
arts of de andere ambtenaren toe te kennen 
wachtgeld draagt elke aangesloten gemeente 
bij in verhouding tot de gemiddelde bijdra
gen der aangesloten gemeenten over de laat
ste 10 jaren. 

Heeft de opheffing plaats als de regeling 
nog geen 10 jaren heeft gegolden, dan wor
den de gemiddelde bijdragen over het kortere 
tijdvak tot maatstaf voor de berekening ge
nomen . 

Art. 24. Het bestuur van de centrum
gemeente draagt zorg voor de bekendmaking 
in de Nederlandsche Staatscourant van de 
krachtens art. 137 der gemeentewet ver-
eischte kennisgevingen. (A. B .) 

K. a663 
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27 Mei z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wachtgeld
besluit art. 6.) 

Betrokkene is na 1 Mei 1941 (den 
datum, met ingang waarvan hij eervol 
is ontslagen als directeur van het ge
meentelijke bureau voor sociale zaken 
en in het genot van wachtgeld is ge
steld) inkomsten gaan genieten ter zake 
van na dien datum ter hand genomen 
arbeid, nl. de algemeene leiding van een 
cursus voor werkloozen, die op 21 Juli 
1941 is aangevangen. Zijn wachtgeld 
moet mitsdien op den voet der gemeen
telijke bepaling (te vergelijken met art. 
6 van het Rijkswachtgeldbesluit) wor
den verminderd. Daaraan doet niet af 
het feit, dat de betrokkene reeds vóór 
zijn ontslag door B . en \V. was belast 
met "de voorbereiding en de algemeene 
leiding van den op te richten cursus"; 
eerst m.i. v. 21 Juli 1941 toch kon hij 
de algemeene leiding op zich nemen, 
daar eerst toen de cursus aanving. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Alkmaar, eischer in 

hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. A. Koelma, secretaris dier gemeente, 

tegen: 
E. M. J. W. van den Heuvel, wonende te 
Alkmaar, gedaagde in hooger beroep, in per
soon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. A. J. M. 
Leesberg, advocaat aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester van Alkmaar op 

18 Maart 1942 het navolgende besluit heeft 
genomen: 

,,De Burgemeester van Alkmaar; 
Gelet op de uitspraak van den Centralen 

Raad van Beroep d .d. 5 Maart 1942 (zie A.B. 
1942, blz. 270, Red.) enz.; 

"Kent, op grond van de omstandigheid, dat 
naar het oordeel van den Centralen Raad van 
Beroep aan den heer E. M. J. W. van den 
Heuvel feitelijk eervol ontslag is verleend als 
directeur der voormalige districtsarbeids
beurs, welke functie hij naar het oordeel van 
dien Raad in dienst der gemeente Alkmaar 
vervulde, aan den heer E. M. J. W. van den 
Heuvel, voornoemd, te rekenen met ingang 
van 1 Mei 1941 als gewezen directeur der op
geheven districtsarbeidsbeurs te Alkmaar een 
wachtgeld toe voor den tijd van 6 jaar, 10 

maanden en 1 7 dagen, bedragende gedurende 
het tijdvak van: 

Enz.; 
0. dat de burgemeester van Alkmaar ver

volgens op 19 Maart 1942 een besluit heeft 
genomen van den navolgenden inhoud: 

,,De Burgemeester van Alkmaar; 
0. dat de heer E . M. J. W. van den Heu

vel, op wachtgeld gesteld directeur van de 
met ingang van 1 Mei 1941 opgeheven dis 
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trictsarbeidsbeurs, sedert 21 Juli 1941 is be
last met de leiding van den in deze gemeente 
opgerichten cursus in electrisch lasschen voor 
oudere werkloozen en als zoodanig van laatst
genoemden datum af uit de gemeentekas een 
belooning van f 5 per week geniet; 

dat het jaarinkomen van belanghebbende 
als leider van vorenbedoelden cursus, welke 
betrekking is aanvaard na den datum, waar
op zijn functie van directeur der districtsar
beidsbeurs te Alkmaar wegens opheffing dier 
instelling is geëindigd, te rekenen met ingang 
van 21 Juli 1941 kan worden gesteld op een 
bedrag van f 260 en derhalve, wegens het 
verkrijgen van nieuwe inkomsten door be
langhebbende, van 21 Juli 1941 af een ver
mindering van het wachtgeld op den in art. 
12 , sub b, der Wachtgeldverordening (ge
meenteblad nr. 1643, gelijk dat sedert is ge
wijzigd) aangegeven voet behoort plaats te 
hebben ; 

Gelet op de artt. 8, 12 en 15 der Wacht
geldverordening, alsmede op art. 3 van de 
Achtste Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied d.d. 11 Augus
tus 1941 (Verordeningenblad 1941 nr. 152); 

Besluit: 
1. het aan den heer E. M. J. W . van den 

Heuvel, voornoemd, bij zijn besluit van 18 
Maart 1942, 2e afd. nr. P. D., toegekend 
wachtgeld als gewezen directeur van de op
geheven districtsarbeidsbeurs, voorzoover de 
som van dat wachtgeld en de inkomsten als 
leider van den laschcursus voor oudere werk
loozen zijn laatstgenoten wedde als directeur 
van voormelde districtsarbeidsbeurs over
schrijdt, met het bedrag dier overschrijding 
te verminderen; 

II. het wachtgeld van belanghebbende, 
overeenkomstig de bepalingen en onder de 
voorwaarden van voormelde verordening, 
zooals zij is of zal worden gewijzigd, te reke
nen met ingang van 21 Juli 1941 nader vast 
te stellen op een bedzag van f 48 per jaar."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 28 Januari 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het hierboven aangehaalde besluit d.d. 19 
Maart 1942 heeft vernietigd en heeft ver
staan, dat het aan E. M. J. W. van den Heu
vel toegekende wachtgeld ongekort behoort 
te blijven; 

0. dat de burgemeester van Alkmaar tegen 
deze uitspraak tijdig hooger beroep heeft in
gesteld en op de bij het beroepschrift aange
voerde gronden den Raad heeft verzocht die 
uitspraak te vernietigen; 

0. dat E. M. J. W. van den Heuvel, bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot be
vestiging der aangevallen uitspraak; 

In rechte: 
0. dat ingevolge het bepaalde in art. 12, 

aanhef en onder b, van de wachtgeldveror
dening der gemeente Alkmaar een wachtgeld, 
zooals aan gedaagde is toegekend bij eischers 
opgemeld besluit van 18 Maart 1942, wordt 
vervallen verklaard "indien en voorzoover de 
betrokkene inkomsten gaat of is gaan genie-

9 
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ten uit arbeid of b edrij f , ter hand genomen 
na, ten tijde van of binnen drie maanden 
vóór den dag van ingang van het ontslag, of 
nadat hij vernomen heeft, dat zijn betrek
king tengevolge van een verandering in de 
inrichting van den tak van dienst, waarbij 
zij vervuld wordt, zal worden opgeheven, 
met dien verstande, dat het wachtgeld ver
minderd wordt met het bedrag, waarmee de 
som van het wachtgeld en de inkomsten de 
laatstgenoten wedde zou overschrijden;"; 

0 . dat de Raad nu ten deze allereerst dient 
te onderzoeken, of eischers bovenweergege
ven besluit van 19 Maart 1942 tof vermin
dering van het wachtgeld, met deze bepaling, 
een algemeen verbindend voorschrift in den 
zin van art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, in strijd is; 

0 . dat hiertoe meer in het bijzonder moet 
worden beantwoord de vraag, of gedaagde 
als algemeen leider van een te Alkmaar op
gerichten cursus in electrisch lasschen voor 
oudere werkloozen moet worden aangemerkt 
met ingang van 21 Juli 1941 inkomsten te 
zijn gaan genieten uit arbeid, ter hand geno
men na, op of binnen drie maanden vóór 1 

Mei 1941, den dag van ingang van het ont
slag van gedaagde uit zijn betrekking van 
directeur der districtsarbeidsbeurs te Alk
maar; 

0. dienaangaande, dat voor den Raad is 
komen vast te staan: 

dat gedaagde, wiens hoofdbetrekking is en 
ook op en vóór 1 Mei 1941 was die van di
recteur van het gemeentelijke bureau voor 
sociale zaken te Alkmaar, op 14 October 1940 
- ingevolge een verzoek, door een ambtenaar 
van het Departement van Sociale Zaken aan 
hem gedaan - aan burgemeester en wethou
ders van die gemeente heeft voorgesteld de 
oprichting te bevorderen van een cursus in 
electrisch lasschen voor oudere werkloozen; 

dat burgemeester en wethouders daarna 
met genoemd departement in briefwisseling 
zijn getreden en vervolgens op 19 Februari 
1941 aan gedaagde als directeur van voor
meld bureau o. m. het navolgende hebben 
geschreven: 

"Wij zenden U hierbij een afschrift van 
onze brieven van heden, inzake bovenver
meld onderwerp, gericht aan den waarne
mend Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken en aan de Commis
sie voor Ontwikkeling en Ontspanning van 
Werkloozen te dezer stede. 

Wij verzoeken U zich met de voorberei
ding en de algemeene leiding van den op te 
richten cursus in "electrisch-lasschen" te be
lasten, zulks in overeenstemming met de door 
den waarnemend Secretaris-Generaal voor
noemd gegeven en te geven voorschriften. 

Zoo spoedig mogelijk zien wij van U tege
moet alle voorstellen, welke U meent ons te 
dezer zake te moeten doen."; 

dat de door burgemeester en wethouders 
- onder het toenmaals vanzelfsprekende 
voorbehoud van goedkeuring door den ge
meenteraad - genomen maatregelen tot op
richting van den laschcursus op 3 Juli 1941 
door den raad zijn bekrachtigd; 

dat deze cursus vervolgens op 21 Juli 1941 
is aangevangen en gedaagde zich - ingevol
ge het in voormelden brief van 19 Februari 
1941 gedane verzoek - heeft belast met de 
algemeene leiding ervan; 

dat eischer op 28 Februari 1942 aan ge
daagde heeft medegedeeld te hebben beslo
ten, hem ter zake van de algemeene leiding 
van dien cursus te rekenen van het begin van 
den cursus een vergoeding toe te kennen v an 
f s per week; 

0. dat de Raad, in het oog vattende, dat 
de onderhavige cursus van 21 Juli 1941 af 
heeft bestaan en dat gedaagde eerst sinds
dien met de werkzaamheid van algemeen lei 
der van dezen cursus kon beginnen en ook is 
begonnen, van oordeel is, dat gedaagde d e 
hieruit genoten inkomsten heeft verworven 
uit arbeid, ter hand genomen na 1 Mei 1941 ; 

0. dat mitsdien door den Raad niet wordt 
gedeeld het door gedaagde en ook door het 
Ambtenarengerecht ingenomen standpunt, 
dat aan gedaagde de functie van leider van 
den laschcursus is opgedragen in zijn hoe•· 
danigheid van directeur van het gemeente
lijke bureau voor sociale zaken, zoodat de 
uit dien hoofde genoten vergoeding zou moe
ten worden beschouwd als een sequeel van 
dit ambt en als een salarisverhooging in deze 
hoedanigheid; 

dat de functie van algemeen cursusleider 
integendeel als een op zich zelf staande be
trekking moet worden aangemerkt, welke 
zeer wel had kunnen worden vervuld door 
een ander dan den directeur van voormeld 
bureau; waarbij opmerking verdient dat -
naar vanwege eischer uitdrukkelijk is mede
gedeeld - de aanstelling van een ander dan 
gedaagde ook ter dege in overweging is ge
weest; 

0. dat gedaagde voorts heeft betoogd, da t 
hij in feite reeds in October 1940 algemeen 
leider van den cursus was, zoodat de werk
zaamheden zijn ter hand genomen vijf (be
doeld zal zijn: tenminste 6) maanden vóór 
het ontslag als directeur der arbeidsbeurs en 
toen nog niemand wist, dat de districtsar
beidsbeurzen zouden worden opgeheven; 

0 . dat, naar uit het hiervoren overwogene 
reeds volgt, de Raad evenwel ook deze op
vatting niet deelt; 

dat immers wel moet worden onderschei
den tusschen de voorbereiding tot het oprich
ten van den laschcursus, welke taak geheel 
lag binnen den kring van gedaagde's werk
zaamheden als directeur van het gemeente
lij ke bureau voor sociale zaken, eenerzijds, 
en de algemeene leiding van den opgerichten 
cursus, anderzijds; 

0. dat uit het hierboven overwogene voort
vloeit, dat het best reden besluit naar's Raads 
oordeel niet strijdt, maar juist is genomen in 
overeenstemming met art. 12, aanhef en on
der b, van de wachtgeldverordening der ge
meente Alkmaar; 

0. dat niet is gebleken of gesteld, dat het 
besluit zou strijden met eenig ander toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift of 
dat eischer, het besluit nemende, zijn be
voegdheid kennelijk zou hebben gebruikt tot 
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een ander doel dan waartoe dezelve is gege
ven; 

0. dat de aangevallen uitspraak mitsdien 
niet kan worden gehandhaafd en het door ge
daagde als klager bij het Ambtenarengerecht 
ingestelde beroep alsnog ongegrond moet 
worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door E. M . J. W. van den 

Heuvel tegen het onderhavige besluit van 
den burgemeester van Alkmaar van 19 Maart 
1942 ingestelde beroep alsnog ongegrond. 

(A. B.) 

27 Mei z943. UITSPRAAK van het Ambte
narengerecht Amsterdam. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58, xe lid; Alg. Rijksamb
tenarenreglement Art. 98.) 

Ongeschiktheid anders dan op grond 
van ziels- of lichaamsgebreken werd bij 
dezen agent van politie door den bur
gemeester aangenomen op grond van be
zoek aan een ongunstig café en anti
Duitsche en anti-nationaal-socialistische 
uitlatingen. Het ambtenarengerecht 
deelt dat oordeel niet, omdat het café
bezoek, ofschoon afkeurenswaardig, niet 
verboden was, en omdat de uitlatingen 
in Mei 1940 zijn gedaan. 

Het Gerecht laat zich met betrekking 
tot de vragen, of rapporten van sommige 
N.S.B.-agenten met zekere voorzichtig
heid moeten worden gehanteerd en of 
somtijds leden der N.S.B. een uittarten
de houding aannemen, voorlichten door 
zijn Voorzitter, drager van stamboek
nummer 224 en dus een der oudste strij
ders van de N.S.B. Op diens voorlichting 
beantwoordt het gerecht die vragen be
vestigend. 

Uitspraak in zake: 
Teunis Winters, wonende te Àmsterdam, 

klager, 
tegen: 

den Burgemeester van Amsterdam, verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gehoord partijen; 
Gezien de stukken, waaronder meer spe

ciaal: 
1. een extract uit het boek van besluiten 

van den Burgemeester van Amsterdam, dd. 
30 Mei 1942, No. 126, waarvan de inhoud 
luidt als volgt: 

.,De Burgemeester van Amsterdam; 
Gezien het rapport van den Hoofdcommis

saris van Politie van 23 Mei 1942, Lr. 1, No. 
898/1942 (No. 54'uo A.Z. 1942); 

Gelet op de artt. 38, 1e lid onder d, 44 en 
45 van het Politie-Ambtenarenreglement; 

Besluit : 
aan den agent van politie Teunis Winters 

(stbno. 5107) eervol ontslag te verleenen uit 
z ijn betrekking met ingang van 30 Juli 1942." 

2. een schrijven dd. 3 Juni 1942 no. 54'uo 

A.A. 1942, van den Burgemeester van Am
sterdam, waarvan de inhoud luidt als volgt : 

"Naar aanleiding van Uw schrijven van 
30 Mei 1942, waarbij U verzoekt in kennis te 
worden gesteld van de reden van Uw ontslag . 
bericht ik U het vol_gende: 

Bij een inval, welke door de politie werd 
gedaan in een te slechter naam en faam be
kend staand café in de sectie waar gij dienst 
deedt, wordt gij in dit . café, een verzamel
plaats van inbrekers, aangetroffen. Uit het 
ingestelde onderzoek is komen vast te staan, 
dat dit café herhaaldelijk door U werd be
zocht. 

Uw veelvuldige aanwezigheid en gedra
gingen in genoemd café toonen aan, dat gij 
het inzicht mist in wat een goed ambtenaar 
van justitie heeft te doen en na te laten en 
dat gij mitsdien behept zijt met eigenschap
pen, die U voor het ambt van agent van po
litie ongeschikt doen zijn. Voorts hebt gij, 
door Uw uitlatingen, in het sectiebureau waar 
gij dienst deedt, ten opzichte van politieke t e
genstanders, blijk gegeven van een gezind
heid, welke U voor den politiedienst onge
schikt doen (doet) zijn. 

Op grond van het vorenstaande heb ik U 
bij mijn besluit van 30 Mei 1942, No. 126 
eervol ontslag uit Uw betrekking verleend, 
op grond van ongeschiktheid voor Uw ambt, 
anders dan op grond van ziels- of lichaams
gebreken (art. 38 (1) onder d Politie-ambte
narenreglement) ." 

Gehoord de getuigen, wier verklaringen , 
voor zooveel noodig, hieronder nader zullen 
worden aangehaald; 

0. dat uit de vorenaangehaalde stukken 
blijkt, dat aan klager ongevraagd ontslag is 
verleend op grond van de volgende tegen hem. 
bestaande grieven: (uit welke feiten dan zijne 
ongeschiktheid voor zijn ambt bij de politie 
zou zijn gebleken): 

1. zijn herhaalde bezoek aan een te slechter 
naam en faam bekend staand café, verzamel
plaats van inbrekers, welk café gelegen was 
in de sectie, waarin hij dienst deed; en 2. uit
latingen in het sectiebureau waar hij dienst 
deed, welke uitlatingen tactloos of kwetsend 
waren voor politieke tegenstanders; 

0. ten aanzien van het eerste punt: 
dat aanvankelijk uit de stukken de indruk 

werd gewekt, dat het café, waar klager werd 
aangetroffen ter gelegenheid van een overval 
in dit café op 10 Maart 1942, een bijzonder 
misdadigersnest was, waar vrijwel uitsluitend 
leden van de Amsterdamsche onderwereld 
bijeen kwamen, en waar rustige burgers nooit 
binnentraden; 

0. dat echter ter terechtzitting is gebleken, 
dat deze voorstelling van zaken niet juist is , 
en daarop wel een geheel ander licht is komen 
te vallen door de verklaringen van den re
chercheur Hendrik Blonk, die geacht kan 
worden meer dan menig ander de plaatselijke 
omstandigheden te kennen, die onder meer 
heeft verklaard: 

"Ik ben werkzaam op het hoofdbureau van 
politie bij de Centrale Recherche. Ik heb 4 
maanden bij de S.D. gediend en voordien was 
ik jaren lang werkzaam aan het bureau Mar-
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nixstraat/Raampoort. Ik ken klager dan ook 
uit den dienst. 

Klager weet natuurlijk wel, dat het café. 
van Ruwaard niet het beste is. Alle café's in 
de dwarsstraten van de jordaan zitten vol 
pinosejongens. Het café van Ruwaard is niets 
meer of minder dan de andere, als van Vrolik, 
Wimmers, Van Driel, Binners en de Ridder. 
De misdadigers, die Duitschland, gelet op 
hun strafblad, niet wil hebben, gaan naar die 
café's. 

Als U mij vraagt, wat ik er van vind, dat 
klager het café van Ruwaard bezocht, dan 
antwoord ik: ,.Ik zou het niet doen". Maar 
ik stond in een bijzondere reputatie. Ik ben 
erg gehaat. En als U mij vraagt, wat ik zou 
doen, als ik als brigadier merkte, dat mijn 
agenten in dat café kwamen, dan antwoord 
ik: ,.Ik zou niet willen, dat zij daar een 
biertje dronken. En op Uw vraag, of klagers 
bezoek aan het café van Ruwaard naar mijn 
oordeel niet als een ernstige misstap moet 
worden beschouwd, antwoord ik, dat het als 
een fout kan worden aangemerkt. Op een 
vraag van klagers raadsman deel ik U mede, 
dat ik die fout niet zoo erg vind, dat klager 
dientengevolge ongeschikt zou zijn als poli
tieman. Ik loop al dertig jaar mee en ken wel 
rechercheurs, die niets anders deden dan die 
café's bezoeken. Zij deden dat natuurlijk voor 
dienst, namelijk om wat te weten te komen. 
In den tijd, waarin de onderhavige kwestie 
speelt, was klager dienstdoend rechercheur 
aan het bureau Raampoort. 

Als gezegd keur ik klagers handelwijze niet 
goed. U geeft nog eens Uw zeer afkeurend 
oordeel over klagers handelwijze te kennen, 
waartegenover klagers raadsman naar voren 
brengt, dat ik klager tengevolge van zijn 
handelwijze niet ongeschikt als politieman 
noemde en als U mij nu vraagt of mijn afkeu
ring de kleur moet dragen, die U geeft dan 
wel die klagers raadsman geeft, dan antwoord 
ik: de kleur, zooals U die geeft. Ook andere 
agenten komen wel in die café's. Of het velen 
zijn, weet ik niet. Ook ik heb wel eens een 
dergelijk café bezocht uit dienstoverwegin
gen. 

Op een viaag van den gemachtigde van 
verweerder antwoord ik, dat dergelijk café
bezoek door agenten niet van den laatsten 
tijd is, maar van de laatste vier of vijf jaar. 
Er bestaat dienaangaande geen instructie. 
Dat moet men voelen." 

0. voorts, dat klager heeft verklaard, dat 
hij na dien avond van 10 Maart 1942, en na
dat hij dus vernomen had, dat dit café een 
buitengewoon ongunstige reputatie had, er 
nooit meer geweest is; terwijl van het tegen
deel niets is gebleken; 

0. dat de omstandigheid, dat klager in dit 
café wel eens als oom Teun werd aangeduid, 
er niet op behoeft te wijzen, dat hij in al te 
familiaire verhouding stond tot den caféhou
der of zijne gasten, nu aan het Gerecht is 
gebleken, dat het woord "Oom" ter plaatse 
een algemeene benaming voor politieagenten 
is · 

'o. dat het Gerecht wel is waar zijne afkeu
ring er over uitspreekt, dat politieagenten 

twijfelachtige café's bezoeken, vooral wan
neer deze binnen hun ambtsrayon gelegen 
zijn, maar, mede in verband met het feit, dat 
dit meer schijnt voor te komen, en er geen 
speciale en uitdrukkelijke instructies tegen 
schijnen te bestaan, toch niet zoo ver wil 
gaan, dat daaruit een algeheele ongeschikt
heid voor het ambt van politieagent wordt 
afgeleid; 

0. dat het Gerecht uit de stukken heeft 
afgeleid, dat de achtergrond van het desbe
treffend verwijt gelegen is in de omstandig
heid, dat tegen klager was: een ernstig ver
moeden van samenwerking met de misdadi
gerswereld tegen het door de politie ingestel
de onderzoek, maar dat, daargelaten nog dat 
dit niet als motief voor het ontslag is ver
meld, voor dit vermoeden elk bewijs ont
breekt, en er voor gewaakt moet worden, dat 
een dergelijk los en onbewezen vermoeden 
als werkelijke beweegreden een rol speelt, 
verborgen achter de, slechts voor den schijn, 
opgegeven gronden: 

0. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
in het eerste aan klager gedane verwijt geen 
redelijke grond tot ongevraagd ontslag gele
gen is; 

0. ten aanzien van het tweede den klager 
gedane verwijt: 

dat uit de ambtseedige rapporten van de 
agenten van politie van Egdom en 1\/Iollis zou 
blijken, dat klager zich heeft schuldig ge
maakt aan zeer anti-Duitsche en anti-natio
naal-socialistische uitlatingen in bijzijn van 
anders denkenden; 

0. echter, dat het al dadelijk de aandacht 
trekt, dat deze uitlatingen hebben plaats ge
had kort nadat Nederland in den oorlog be
trokken was, ja, daarbij zelfs gesproken wordt 
van den dag, waarop de Duitsche troepen 
hun intocht in Amsterdam hielden; 

0. nu, dat, zeer wel begrijpelijk is, dat bij 
menigeen op dat oogenblik nog een gevoel 
van wantrouwen tegen de leden der N .S .B. 
en een gevoel van haat tegen de Duitschers 
bestond; 

0. dat menigeen toen nog niet beschikte 
over een juist inzicht in de werkelijke ver
houdingen en later tot een ander inzicht is 
.gekomen, doch dat uitingen, in of omstreeks 
de Meidagen 1940 gedaan, toch steeds moe
ten worden beschouwd in het raam van de 
omstandigheden, waarin ons volk verkeerde, 
en van de voorlichting die dit volk langen tijd 
verstrekt was; 

0. dat uitlatingen, in die dagen gedaan, 
niet kunnen worden aangemerkt als onbegrij
pelijk, als tactloos en onredelijk haatdragend, 
en dat daarom in deze uitlatingen geen aan
leiding b ehoeft te liggen, om dengene, die 
toen zich zoo uitte, zonder meer als onge
schikt te bestempelen; 

0. dat dit te meer klemt, nu door den reeds 
eerder genoemden rechercheur Blonk (zelf 
een oud lid der N .S.B., en als zoodanig ook 
onder zijn collega's bekend) nog is verklaard : 
"U geeft te kennen, te willen laten rusten 
wat in Mei 1940 is gebeurd, maar wel dege
lijk van belang te achten wat nader is voor
gevallen, met name, of Winters heeft mee-
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gedaan aan de fluistercampagne. Ik antwoord 
U, dat Winters een "anti" is, als zoovele an
deren. De superieuren deden achterbaks wat 
hij openlijk deed in den minst schuldigen 
vorm. De minderen uiten zich alleen wat 
formidabeler. H et N.S.B.-insigne werkt op 
dergelijke menschen als een roode lap op een 
stier. Ik kon desniettegenstaande heel goed 
met Winters opschieten. Ik ben reeds sedert 
r!cnS lid van de N .S.B. 

U vraagt mij, of Winters een van de gang
makers was. Mij persoonlijk is daarvan niets 
bekend. Albers heeft destijds een rapport op
gemaakt over die anti-agenten. Toen ben ik 
voor die menschen in de bres gesprongen. U 
doet mij opmerken, dat ik heb gerapporteerd, 
dat Winters m enschen met een N .S.B .-in
signe langer liet wachten dan anderen. Dat 
is wel juist. Maar sommige N .S.~.-ers gaven 
daartoe ook aanleiding, door dadelijk met 
dreigementen op te treden. Wat van Egdom 
en Albers betreft moet ik helaas verklaren, 
dat deze personen niet tot oordeelen bevoegd 
zijn over een man als Winters. Van Egdom 
is inderdaad herhaaldelijk dronken en ook 
Albers is een man, die, lid geworden na Mei 
rq40, met zijn optreden de N.S.B. zeker geen 
dienst bewijst. Mollis is een serieuze vent, 
maar die kent klager waarschijnlijk alleen 
van gezicht. Wat mijn rapport betreft, het is 
al anderhalf jaar geleden, dat ik het, op ver
zoek, heb uitgebracht. 

U vraagt mij, of de geschikte houding van 
Winters tegenover mij wel maatstaf is voor 
zijn beoordeeling; of met name zijn vriende
lijkheid niet uit vrees voortspruit en zijn 
houding achter mijn rug een andere is. Ik 
ben overtuigd, dat Winters achter mijn rug 
niets ten nadeele van m ij gezegd zal hebben." 

0. dat het Gerecht, mede voorgelicht door 
den voorzitter (die, als drager van het stam
boeknummer 224, tot de oudste strijders van 
de N.S.B. gerekend mag worden) kennis 
draagt van de omstandigheid, dat er in de 
N.S.B. leden bestaan, die, na Mei r940 lid 
geworden, niet altijd een waardevol element 
voor deze Beweging zijn, leden, die niet 
steeds uit zuivere overwegingen van overtui
ging zij n toegetreden, en die aan hun lid
maatschap rechten meenen te kunnen ont
leenen, welke zij niet hebben, alsmede, dat 
na de inlichtingen, welke rechercheur Blonk 
gegeven heeft er reden bestaat, de rapporten 
van de agenten van Egdom en Albers met 
zekere voorzichtigheid te hanteeren; terwijl 
evenzeer de juistheid kan worden aangeno
men van de bewering van rechercheur Blonk, 
dat er op het politiebureau somtijds leden 
der N.S.B. als bezoekers komen, die een ze
kere uittartende en hooghartige houding aan
nemen, waarop licht de reactie zijn kan, dat 
men dezen, evenals andere brutaliseerende 
menschen, wat kortaf behandelt; 

0. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
ook dit deel der ten laste legging niet van 
dien aard is, dat voor het Gerecht is komen 
vast te staan, dat klager dient te worden be
schouwd als behept met eigenschappen, die 
hem stempelen als ongeschikt voor politie
beambte; 

0. mitsdien, dat klagers ongeschiktheid 
voor het Gerecht niet is komen vast te staan, 
waaruit volgt, dat het ontslagbesluit niet kan 
worden gehandhaafd; 

0. voorts, dat, nu klager door het Gerecht 
geheel in het gelijk gesteld is, dient te wor
den verstaan, dat de door hem betaalde grif
fierechten aan hem dienen te worden geresti
tueerd; 

Recht doende in naam van het recht! 
Vernietigt het besluit waartegen beroep; 
Verstaat dat aan klager de door hem be-

taalde kosten tot dagvaarding van getuigen 
ten bedrage van f r.50 dienen te worden ge-
restitueerd. (A.B.) 

4 Juni z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Woningwet Art. 
38.) 

Art. 38 kent den Raad slechts een 
recht van beroep toe, ingeval aan een 
uitbreidings- of herzieningsplan goed
keuring is geweigerd. In casu zijn, met 
goedkeuring van het door den Raad op
nieuw vastgestelde plan voor het overige, 
de gedeelten van het plan in onderdee
len, waaromtrent Ged. Staten goedkeu
ring hadden onthouden, buiten beschik
king gelaten, op grond dat de Raad, na 
het verstrijken van den in art. 38, 2e lid 
gestelden termijn van 12 maanden, tot 
vaststelling van een uitbreidingsplan 
voor de bedoelde gedeelten niet meer be
voegd was. Van zoodanige beslissing, 
welke niet bij de wet m et een weigering 
van goedkeuring is gelijkgesteld, staat 
geen hoogere voorziening open. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien de beroepen, ingesteld door 10 . den 
burgemeester van Noordwijk en 2°. L. Graaf 
van Limburg Stirum aldaar tegen het be
sluit van den Commissaris der provincie 
Zuid-Holland van 30 September 1941, B. n°. 
38n/ 21 (2° afdee!ing), Res. n°. 123/ 1, hou
d ende g~deelte lijke goedkeuring van een uit
breidingsplan c. a . d er gemeente Noord wijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
17 Februari 1943, N°. 18); 

0. dat de raad der gemeente Noordwijk 
in zijne vergadering van 20 September r940, 
met ongegrondverklaring van het door Leo
pold Graaf van Limburg Stirum bij hem inge
diende bezwaar, heeft vastgesteld a. een 
kaart tot vaststelling van gedeelten van het 
p lan van uitbreiding in onderdeelen, waaraan 
Gedeputeerde Staten goedkeuring hebben 
onthouden en de eerste wijziging van dat 
plan; b. een kaart tot herziening van het 
plan in hoofdzaak voor het gedeelte van de 
gemeente gelegen b uiten de uitbreiding van 
de bebouwde kommen, en c. de E erste ver
ordening tot wijziging van de Bebouwings
verordening, behoorende bij het plan in 
onder deelen, daarbij overwegende, dat alsnog 
moet worden vastgesteld het plan van uit-
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breiding in onderdeelen voor die gedeelten 
van dat plan, waaraan Gedeputeerde Staten 
bij hun b esluit van 20 December 1938, B. n°. 
10459/ 21 (2• afdeeling) G.S. n°. 205/ 1 goed
keuring hebben onthouden; dat voorts de 
behoefte is gebleken het plan in onderdeelen, 
zoomede de daarbij behoorende Bebouwings
verordening op enkele punten te wijzigen, 
terwijl het plan in hoofdzaak in verband met 
in de praktijk gebleken bedenkingen mede 
aan herziening moet worden onderworpen; 
dat, enz.; 

dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland bij zijn besluit van 30 September 
1941, B. n° . 38u/ 21 (2• afdeeling), Res. n°. 
123/ 1, I. het bij hem ingebrachte bezwaar 
van L . Graaf van Limburg Stirum ongegrond 
heeft verklaard, II. heeft verstaan, dat geen 
beschikking kan worden genomen omtrent 
het plan, voor zoover het de gedeelten van 
het uitbreidingsplan in onderdeelen betreft, 
ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten 
bij besluit van 20 December 1938, G.S. n°. 
20 5/ 1, goedkeuring hebben onthouden aan het 
bij besluit van d en Raad van 9 November 
1937 vastgest =lde uitbreidingsplan in onder
dee!en, en III. het plan voor het overige 
heeft goedgekeurd; 

dat daarbij onder meer is overwogen, dat 
enz.; 

dat de bezwaren van den reclamant be
treffende de N agtegaallaan en de b~stemming 
van de gronden ten zuidwesten van den hooge 
weg en ten noordwesten van den Achterweg 
om de door burgemeester en W.!thouders en 
den Inspecteur aangevoerde redenen onge
grond moeten worden geacht, doch voor wat 
betreft d= laatstbedoelde gronden geen be
:schikking omtrent het plan kan worden ge
nom~n, zulks om de volgende reden: dat, wat 
betreft de vraag, of en in hoeverre het plan, 
afgezien van de daartegen door den reclamant 
ingebrachte b ezwaren, voor goedkeuring vat
baar is, deze vraag bevestigend kan worden 
beantwoord, b ehalve m et betrekking tot de 
gedeelten van het uitbreidingsplan in onder
deelen, ten aanzien waarvan Gedeputeerde 
Staten bij besluit van 20 December 1938, 
G.S. n°. 205/ 1, goedkeuring hebben onthou
den aan het bij b esluit van den Raad van 
9 November 1937 va,tgest~lde uitbreidings
plan in onderdeelen; dat toch de raad tegen 
deze wûgering van goedkeuring geen beroep 
heeft ingesteld en zij m itsdien aan het einde 
van den b eroepstermijn onherroepelijk is ge
worden; dat derhalve de termijn van twaalf 
maanden, b edoeld in artikel 38, tweede lid, 
der Woningwet, m et b etrekking tot de on
derhavige gedeelten van het plan begonnen 
is op den dag van ontvangst van het voren
geno emde besluit van G=d ~puteerde Staten; 
dat de raad echter niet binnen dien t ermijn 
een nieuw plan, waarbij d e b eslissing van 
Gedeputeerde Staten in acht is genomen, aan 
de goedkeuring van dat college heeft onder
worpen; dat de raad dientengevolge op 20 
September 1940 niet m eer bevoegd was tot 
vaststelling van ern uitbr~idingsplan voor de 
onderhavige gedeelten der gemeente en mits
dien omtrent het plan, voor zoover het die 
gedeelten betreft, geen beschikking kan wor
den genomen; 

dat van deze beslissing de burgemeester 

van Noordwijk en L. Graaf van Limburg 
Stirum in beroep zijn gekomen; 

dat de burgemeester aanvoert, dat in het 
bestreden b esluit wordt verstaan: dat geen 
beschikking kan worden genomen voor zoo
ver het betreft de gedeelten van het uit
breidingsplan in onderdeelen, ten aanzien 
waarvan Gedeputeerde Staten bij besluit van 
20 December 1938, G.S. n°. 205/ 1, goedkeu
ring hebben onthouden aan het bij besluit 
van den raad van 9 November 1937 vastge
stelde uitbreidingsplan in onderdeelen; dat 
dit slechts kan worden begrepen als een 
weigering van goedkeuring van het onder
havige gedeelte, omdat de Woningwet in 
artikel 38, regelende het beroep tegen de be
slissing van Gedeputeerde Staten, slechts 
kent: het verleenen of het weigeren van goed
keuring en een derde voorziening op een ter 
goedkeuring aangeboden raadsbesluit niet in 
de wet is te onderkennen; dat derhalve tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie wegens weigering van goedkeuring 
ingevolge artikel 38 der Woningwet beroep 
openstaat; dat hij onjuist acht de gevolg
trekking van den Commissaris, dat de raad 
op 20 September 1940 niet meer bevoegd 
was tot vaststelling van een uitbreidingsx:lan 
voor het onderhavige gedeelte der gemeente; 
dat immers in 1937 aan de beslissing van het 
college van Gedeputeerde Staten werd onder
worpen het raadsbesluit van 9 November 
1937, hetwelk is: één enkel en onsplitsbaar 
b esluit - voorzoover het met betreft intrek
king van het oude uitbreidingsplan; dat -
hoewel ten behoeve van de overzichtelijkheid 
en formuleering in onderdeelen verdetld -
dit raadsbesluit voor het hiervoor aange
geven deel desalniettemin één samenhangend 
geheel vormt, hetwelk niet in afzonderlijke 
besluiten tot stand is gekomen en niet had 
kunnen komen; dat dit bevestiging vindt in 
h et besluit van het college van Gedeputeerde 
Staten zelf, omdat het college - voorzoover 
het niet betreft intrekking van het oude 
uitbreidingsplan - den inhoud van het 
raadsbesluit samenvat als "het plan", zoo
als dat plan verder genoemd blijft in het 
besluit; dat op één enkel en onsplitsbaar 
raadsbesluit slechts één enkel en in wezen 
onsplitsbaar besluit van het college van Ge
deputeerde Staten kan volgen; dat door het 
instellen van eenig beroep tegen zoodanig 
besluit, het in kracht van gewijsde gaan ervan 
volgens de gewone rechtsregels wordt opge
schort; dat dit van toepassing is op het ge
heele besluit van Gedeputeerde Staten en niet 
slechts op een of meer gedeelten; dat, hoewel 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
20 December 1938 is geformuleerd en uitge
werkt in zeven onderdeelen, het b esluit be
schouwd dient te worden als één geheel; 
dat dit in ieder geval geldt voor de onderdee
len III en IV van het besluit van Gedepu
teerde St aten a ls rechtstreeks betrekking 
hebbende op het ter goedkeuring aangeboden 
raadsbesluit van 9 November 1937, voorzoo
ver dit betreft de vaststelling van een nieuw 
uitbreidingsplan met bijbehoorende t ebou
wingsvoorschriften; dat de verdeeling in on
derdeel en (I tot en met VII c.q. III en IV) 
geen bewijs vormt van het tegendeel en ook 
geen verband houdt m et de verdeeling ten 
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behoeve van overzichtelijkheid en formulee
ring van het raadsbesluit; dat dit eveneens 
blijkt uit het Koninklijk Besluit van 27 Sep
tember 1939, waarin toch bij den aanvang 
wordt gesproken van "het besluit van Gede
puteerde Staten" en in het dictum onder de
zelfd! bewoordingen "het besluit" - dus in 
zijn geheel - wordt gehandhaafd; dat der
halve het besluit van Gedeputeerde Staten 
- althans de gedeelten III en IV - één 
onsplitsbaar besluit vormt, zoodat de mee
ning van het college van Gedeputeerde Sta
ten, dat van zijn besluit het ééne deel niet 
en het andere deel wel in kracht van gewijsde 
js gegaan, voordat in beroep door de Kroon 
op 27 September 1939 een beslissing werd 
genomen, onjuist moet worden geacht; dat 
d! OPITlt ting van Gedeputeerde Staten even
eens onjuist moet worden geacht, in verband 
met de bevoegdheid der instantie, welke in 
beroep heeft te beslissen, om de aan haar 
oordeel onderworpen kwestie in haar geheel 
te bezien; dat deze meening bevestiging 
1rindt in het Koninklijk Besluit van 12 Ja
nu1ri 1937 (Admini;tratieve- en Rechterlijke 
b!slissingen 1937, bladzijde 248), bij welk 
besluit aangenomen werd, dat - indien de 
app!llant voor het overige ontvankelijk is -
niet slechts het punt, waartegen in beroep 
werd gegaan, maar het geheele besluit, waar
van het omstreden punt deel uitmaakt, aan 
de instantie, waarbij in beroep werd gegaan, 
ter beoordeeling staat; dat derhalve de be
schikking van den Commissaris der provincie 
van 30 September 1941, vermeld onder II 
1ran diens besluit, in zich sluitende een wei
gering van goedkeuring, ten onrechte is ge
nomen; dat, indien het besluit van den Com
missaris der provincie van 30 September 
.1941, in tegenstelling tot hetgeen boven is 
betoogd, voor het betreffende gedeelte, niet 
als een weigering van goedkeuring op het ter 
goedkeuring aangeboden raadsbesluit kan 
worden beschouwd, tegen deze beschikking 
uit anderen hoofde bezwaar bestaat; dat 
toch de Commissaris der provincie in het 
dictum sub II en III van zijn bovenbedoP.lde 
beschikking het ter goedkeuring aangeboden 
en - zooals hierboven is aangetoond -
onsplitsbaar raadsbesluit van 20 September 
.1940 voor een gedeelte goedkeurend en voor 
een gedeelte niet weigerend om goed te 
keuren, een beslissing neemt, w elke in de wet 
geen steun vindt; dat dit onjuist wordt ge
acht, omdat gedeeltelijke goedkeuring -
indien al ooit - in casu niet aan1raardbaar 
kan worden geacht, op grond van de over
weging, dat het karakter van de vereischte 
g oedkeuring zich in het algemeen verzet tegen 
de mogelijkheid van gedeeltelijke goedkeu
ring van een onsplitsbaar besluit; dat ge
deeltelijke goedkeuring in casu ook in strijd 
i s met de bedoeling van den wetgever, die 
in artikel 38 der Woningwet juist de gelegen
heid heeft willen geven aan b elanghebbenden 
en den ni.ad om - de één, indien Gedepu
teerde Staten het hun ter vaststelling aan
geboden plan goedkeuren, de ander, indien 
zij goedkeuring weigeren - hun belangen 
aan de Kroon (thans den Secrehris-Generaal) 
voor te leggen, waarbij slechts beoordeeling 
van het onderwerp in zijn geheel - en niet 
beoordeeling ten deele - kan leiden tot 

rechtvaardige afweging van alle belangen in 
verband met het plan in zijn geheel, hetwelk 
toch bij de vaststelling van een uitbreidings
plan van de allergrootste beteekenis is; dat 
dit bovendien onjuist wordt geacht, omdat 
door een besluit in den aangegeven zin aan 
b!langhebbenden de mogelijkheid ontnomen 
wordt tegen het besluit beroep aan te teeke
nen, daar toch volgens artikel 38, eerste lid, 
der Woningwet, b eroep slechts mogelijk is 
na goedkeuring of weigering van goedkeu
ring; dat de beschikking van den Commissaris 
der provincie hiermede geen rekening houdt 
en daarom in strijd is met de wet; weshalve 
de appellant h eeft verzocht, met vernieti
ging van h et aangevallen besluit van den 
Commissaris der provincie Zuid-Holland, als
nog goedkeuring te verleenen aan het besluit 
van den raad der gemeente Noordwijk van 
20 S eptember 1940, voorzoover dit niet reeds 
door den Commissaris der provincie Zuid
Holland bij diens b esluit van 30 September 
1941, B. n°. 38II/ 21 (2• afdeeling), Res. n°. 
123/ 1 is goedgekeurd; subsidiair: het besluit 
van d!n Commissaris der provincie Zuid
Holland van 30 September 194r wegens 
strijd met de wet te vernietigen; 

dat Graaf van Limburg Stirum aanvoert, 
enz.; 

0. ten aanzien van het door den burge
meester van Noordwijk ingestelde beroep, 
dat artikel 38, 1• lid der Woningwet aan den 
gemeenteraad (thans den burgemeester, de 
bevoegdheid van den raad waarnemende) 
slechts een recht van beroep toekent ingeval 
aan een uitbreidings- of herzieningsplan 
goedk!uring is geweigerd; 

dat in het onderwerpelijke geval van wei
gerin gvan goedkeuring door den Commis
saris der provincie Zuid-Holland geen sprake 
is, aangezien bij het bestreden besluit, met 
goedkeuring van het door den raad opnieuw 
va,tgestelde plan voor het overige, de ge
deelten van het uitbreidingsplan in onder
deelen, waaromtrent Gedeputeerde Staten 
bij hun besluit van 20 December 1938, G.S. 
no. 205/ 1, goedkeuring hadden onthouden, 
buiten b!schikking zijn gelaten, op grond 
dat de raad, na het verstrijken van den in 
artikel 38, tweede lid der Woningwet ge
stelden t ! rmijn van 12 maanden, tot vast
stelling van een uitbreidingsplan voor de 
bedoelde gedeelten niet meer bevoegd was; 

dat van zoodanige beslissing, welke niet 
bij de W!t m et een w eigering van goedkeuring 
is gelijkgesteld, geen hoogere voorziening 
open staat; 

dat, wat betreft het subsidiaire verzoek 
van den burgemeester van Noordwijk tot 
vernietiging van het besluit van den Com
mi,saris der provincie Zuid-Holland van 
30 S!ptember 1941 wegens strijd met de wet, 
dit verzoek, daargelaten of voor de gevraagde 
vernietiging grond aanwezig is, buiten het 
onderwerpelijke beroep omgaat en daarover 
in deze procedure geen beslissing kan worden 
genomen; 

0. Ln aanzien van het door Graaf van 
Limburg Stirum ingestelde beroep: enz.; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
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betreffende de bevoegdheden van de Secre
t arissen-Generaal v an de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

I. den burgemeester van Noordwijk in 
zijn beroep niet-ontvankelijk te verklaren; 

II. met vernietiging in zooverre v;,_n het 
bestreden besluit van den Commissaris der 
provincie Zuid-Holland van 30 September 
r94r, B. n°. 38rr /21 (2• afdeeling), Res. n° . 
r23/ r, aan het gèdeelte van het plan, om
sloten door den Achterweg, den Hoogeweg, 
d en Maandagsche W etering en de buiten
begrenzing van de wijziging van het uit
breidingsplan, alsnog goedkeuring te ont
houden en voor het overige het beroep van 
L. Graaf van Limburg Stirum ongegrond te 
verklaren. 

N.B. Kortheidshalve is uit het besluit 
weggelaten wat van zuiver plaatselijke en 
feitelijke beteekenis is . (Red.). 

(A.B.) 

7 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (IJkwet 1937 S. 627 art. 7.) 

De omstandigheid, dat de bakproduc
ten bestemd zijn orn aan de klanten te 
worden verkocht en afgeleverd kan de 
bakkerij niet maken tot een plaats be
stemd voor of gebruikt tot het drijven 
van handel of het doen van leveringen, 
nu de Rechtbank kennelijk als juist heeft 
aanvaard de voorstelling van gerequi
reerde, dat die verkoop en aflevering 
elders dan in de bakkerij pleegt te ge
schieden. 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Dordrecht, req. van cas
satie tegen een vonnis van die Rechtbank, 
van 12 Febr. 1943, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Gorinchem van 3 Nov. 
1942, J. M. v. M ., van beroep brood-, koek
en beschuitbakker, wonende te Gorinchem, 
is ontslagen van alle rechtsvervolging. (Ge
pleit door Mr. L. D . Pels Rycken) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Ra:tásheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, luidende: 

"S., althans v. t. van de :trtt. 7 en 27 der 
IJkwet 1937 S. 627 jis de a rtt. 350, 351 en 
352 Sv., doordat de Rechtbank hoewel zij 
de overtuiging bekomen heeft en bewezen 
acht, dat de verdachte het hem bij inlei
dende dagvaarding ten laste gelegde heeft 
begaan, desniettemin dezen van alle rechts
vervolging ontslaat op grond dat het bewe
zen verklaarde niet strafbaar is en met name 
niet valt onder de bepaling van art. 7 lid 1 

der IJkwet 1937, S. 627;" 
Gehoord het namens gerequireerde bij 

pleidooi tegen dit middel aangevoerde; 
0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge

requireerde is te laste gelegd, d:1t hij op 17 

Juni 1942 te ongeveer II-30 uur des voor
middags te Gorinchem in de dnor hem als 
bedrijfsleider beheerde in panJ 6 aan de Ar
kelstraat gevestigde broodbakkerij - zijnde 
een plaats bestemd voor en gebruikt tot het 
drijven van handel en het doen van leverin
gen, te weten een plaats waar deeg per ge
wicht wordt afgewogen om daarna in ge
bakken toestand als brood, koek en beschuit 
in den handel te worden gebracht - heeft 
voorhanden gehad drie gewichten, welke niet 
van de vereischte ijkmerken waren voorzien, 
en wel 

1. een ongeijkt gewicht van een kilogram ; 
2. een koperen gewicht ·Jan vijf hecto

gram, laatstelijk voorzien van het goedkeu
ringsmerk "d" en 

3. een ongeijkt gewicht (koper) van een 
hectogram, en dat bij het bestreden vonnis 
bewezen is verklaard, dat het ten laste ge
legde feit door gerequireerde is begaan, met 
dien verstande, dat niet bewezen is, dat een 
broodbakkerij is een plaats, bestemd voor 
en gebruikt tot het drijven van handel en 
het doen van leveringen; 

0. dat de Rechtbank voorts naar Aanlei
ding van het door en namens gerequireerde 
gevoerd verweer, dat de bij dagvaarding be
doelde bakkerij niet is een plaats, waarop 
het bepaalde bij art. 7 lid 1 der IJkwet be
trekking heeft, heeft overwogen dat gere
quireerde dienaangaande ter terechtzitting 
in hooger beroep heeft verklaard, dot <le 
verkoop en de aflevering van hetgeen in de 
bakkerij pleegt te worden vervaardigd bui
ten die bakkerij geschiedt en wel deels ten 
huize van de klanten en voor het andere 
deel in den winkel; dat dan ook in dP. bak
kerij slechts plaats vindt de vervaardiging 
van brood en dergelijke, doch daarin niets 
wordt verhandeld of geleverd; dat naar het 
oordeel der Rechtbank een bakkerij, waarin 
slechts de vervaardiging van brood en der
gelijke, doch niet de handel en de afleve
ring daarvan plaats vindt, niet is e!'n plaats, 
bestemd voor of gebruikt tot het drijven 
van handel of tot het doen van leveringen; 
dat, nu het telastegelegde en !Jewezen ver
klaarde feit niet valt onder de bepaling van 
art. 7 lid 1 van de IJkwet 1937, S. 627, er. 
het ook niet elders strafbaar is gesteld, ver
dachte van alle rechtsvervolging dient t e 
worden ontslagen; 

0. dat de req. betoogt, dat de R ·~chtbank 
hier het begrip "het doen van leveringen" 
te eng interpreteert en de Kantonrechter 
(die den gerequireerde wèl veroordeeld 
had) in zijn vonnis terecht overweegt, dat, 
waar in de memorie van toelichting betref
fende de IJkwet 1937 S. 627 t.a.v. art. 7 
onder meer gezegd wordt: .,De omschrijving 
van de plaatsen, waarvoor het verbod geldt, 
is ruimer dan wat in art. 11 der tt,genwoor
dige (oude) wet dienaangaande ~oorkomt 
en omvat ook fabrieken en dergelijke", de 
bedoeling van art. 7 is om onder de plaat
sen, waarvoor het verbod geldt, toch zeker 
te doen vallen de bakkerijen, waar het deeg 
wordt afgewogen, teneinde daarvan broo<len 
te bakken die voor het overgroote gedeelte 
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zoo vanuit de bakkerij in de wagens van de 
broodbezorgers plegen geladen te worden om 
aan de klanten te worden afgeleverd; 

0. dienaangaande: 
dat al moge de omschrijving van de plaat

sen, waar het volgens de artt. 20 en 7 der 
IJkwet 1937 S. 627 verboden is aan indi
vidueele keuring onderworpen gewi.:hten, 
welke niet van de vereischte ijkmerken zijn 
voorzien, voorhanden te hebben, ruimer zijn, 
dan die, welke in de vroegere IJkwet voor
kwam, een fabriek, bakkerij of andere plaat s 
om onder die omschrijving te vallen, toch 
moet zijn een plaats bestemd voorofgebruikt 
tot het drijven van handel, het doen van 
leveringen, het vaststellen van heffingen of 
het vaststellen van loon voor verrichten ar
beid, berekend naar grondslag van maat of 
gewicht; 

0. dat dit echter niet van elke bakkerij 
kan worden gezegd en in het bijzonder niet 
van een bakkerij, waarin, zooals de bewe
zenverklaring zegt, slechts deeg oer gewicht 
wordt afgewogen, om daarna in gebakken 
toestand in den handel te worden gebracht, 
kunnende toch de omstandigheid, dat de 
bakproducten bestemd zijn om aan de klan
ten te worden verkocht en afgeleverd, de 
bakkerij niet maken tot een plaats bestemd 
voor of gebruikt tot het drijven v:m handel 
of het doen van leveringen, nu de Recht
bank kennelijk als juist heeft aanvaard de 
voorstelling van gerequireerde, dat die ver
koop en aflevering elders dan in de bakkerij 
pleegt te geschieden; 

0. dat derhalve het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die onder 
meer opmerkte: 

,,Het middel komt mij ondeugdelijk voor. 
Ik wil aannemen dat de omschrijving van 
de plaatsen, waar men geen ongeijkte maten 
of gewichten enz. voorhanden hebben mag, 
(in de nieuwe ijkwet art. 20 j 0

• 7) ruimer is 
uitgevallen dan in de oude wet en in het 
bijzonder dat het vereischte, dat die plaat
sen voor het publiek toegankelijk moeten 
zijn, hetwelk de jurisprudentie placht te stel
len, niet langer geldt, dit neemt niet weg 
dat de fabriek of bakkerij of ander'! plaats , 
waarom het gaat, toch in ieder geval om on
der het bereik van art. 7 der nieuwe wet te 
vallen, moet zijn een plaats bestemd voor of 
gebruikt tot het drijven van handel, het doen 
van leveringen, het vaststellen van heffin;;en 
of het vaststellen van loon voor verrichten 
arbeid, berekend naar grondslag van maat of 
gewicht. Van iedere fabriek of van iedere 
bakkerij als zoodanig kan dit zeker niet ge
zegd worden. 

In het bijzonder ook niet van een brood
bakkerij, waar, zooals de bewezenve,klaring 
zegt, deeg per gewicht placht te worden '.lf
gewogen om daarna in gebakken toestand in 
den hdndel te worden gebracht. 

Ik acht het beroepen vonnis jui~t en con
cludeer, onder verwijzing naar een vom1is van 

den Kantonrechter te Middelburg van xg 
Nov. 1941, N. J. 1942 no. 220, tot verwerping 
van het beroep.") 

(N. J.) 

7 Juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 359; Hamsterbeschik
king art. 4.) 

Het bewezenverklaarde, dat req. kaas 
heeft vervoerd "zonder dat dit vervoer 
vergezeld ging van een die hoeveelheid 
kaas betreffend afleveringsbewijs" kan 
geen andere beteekenis hebben, dan dat 
req. dat goed heeft vervoerd zonder dat 
een afleveringsbewijs de kaas vergezelde. 
Het Hof heeft uit req.'s verklaring, dat 
hij geen document, het vervoer dekkend, 
bij zich had, kunnen afleiden, dat hij 
geen afleveringsbewijs als hiervoren ge
noemd bij zich had. 

Req.'s verweer, dat hij niet wist, dat 
hij kaas vervoerde, is een verweer van 
feitelijken aard, waarover de rechter zich 
niet uitdrukkelijk behoefde uit te laten. 

De overweging, dat de opgelegde straf 
is in overeenstemming met den aard van 
het feit en de omstandigheden waaron
der het is gepleegd, welke overweging 
kennelijk door het Hof uit de aanteeke
ning van het vonnis van den Econ. rech
ter is overgenomen, voldoet aan den 
eisch, dat het arrest moet geven de bij
zondere redenen, die de straf hebben be
paald; daarnevens behoefde het Hof niet 
nog afzonderlijk te vermelden, waarom 
het de in eersten aanleg opgelegde straf 
niet juist achtte. 

Alsnog art. 15 Prijsopdr.- en Hamster
wet 1939 aangehaald in verband met de 
bijkomende straf van verbeurdverkla
ring. 

Op het beroep van P. A. P ., van beroep 
timmerman, wonende te Venlo, req. van cas
satie tegen een arrest van het Econ. Ge
rechtshof van 8 Dec. 1942, in hooger beroep, 
behoudens na te noemen uitzonderingen, be
vestigende een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Roer
mond van 30 Sept. 1942, waarbij req. ter 
zake van "het een voorwaarde gesteld krach
tens art. 9, 3 der Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet niet nakomen", met aanhaling van 
de artt. 14, x van die wet , 4 Hamsterbeschik
king xo Mei 1940, 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van 300 gulden en 
een vervangende hechtenis van 60 dagen, 
met verbeurdverklaring van de in beslag ge
nomen goederen (kaas), hebbende het Hof 
het vonnis voor wat betreft de aan req. op
gelegde straf vernietigd en hem veroordeeld 
tot een hechtenisstraf van één maand. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,x. S ., althans v. t. van de artt. 9, 3 Prijs-
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opdrijvings- en Hamsterwet, art. 4 Hamster
beschikking 10 Mei 1940, art. 14, 1 Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939, 348, 358, 
359, 415 Sv., door het vonnis a quo te be
vestigen, met overneming der gronden en 
qualificatie, 

zulks ten onrechte, aangezien als redenge
vend feit in het vonnis a quo is aangegeven 
de verklaring van verdachte: ,,Ik had geen 
document, dit vervoer dekkend", terwijl 
overigens niet blijkt, noch ook bewezen is 
verklaard, dat een desbetreffend bewijs "de 
goederen" vergezelt, zooals art. 4 Hamster
beschikking verplichtend stelt, en vrijspraak 
had moeten volgen. 

2. S., althans v. t. van de artt. 9, 3 Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet, 4 Hamsterbe
schikking ro Mei 1940, 14, 1 Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, 1 Sr., 279 Sv., 348, 
358, 359, 415 Sv., 

door den 0. v. J. ontvankelijk, en ver
dachte en het telastegelegde strafbaar te 
achten, 

zulks ten onrechte, 
daar telaste is gelegd, dat het ,.vervoer" 

niet vergezeld is gegaan van een die kaas 
betreffend afleveringsbewijs, hetwelk niet 
strafbaar is gesteld, zijnde uitsluitend straf
baar gesteld, het vervoeren, indien een af
leveringsbewijs de goederen niet vergezelt 

3. S., althans v. t. der artt. 9, 3 Prijsop
drijvings- en Hamsterwet, 4 Hamsterbeschik
king ro Mei 1940, 14, r Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, 338, 339, 350, 351, 358, 
359 en 415 Sv., door aan te nemen, dat het 
telastegelegde feit is bewezen, en verdachte 
schuldig, zonder recht te doen op het ver
weer van verdachte, dat hij niet geweten 
heeft, dat hij kaas vervoerde en zulks eerst 
na zijn aanhouding te hebben bemerkt, heb
bende toch het Hof, bij niet gebleken onjuist
heid van dit verweer, den verdachte moeten 
vrijspreken. 

4. S., althans v. t. van de artt. 9, 3 Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet, 4 Hamsterbe
schikking ro Mei 1940, 14, 1 Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, 348, 358, 359 en 415 . 
Sv., door de door de Rechtbank opgelegde 
straf te verzwaren, zonder eenige redenge
ving, behalve dat de opgelegde straf is in 
overeenstemming met den aard van het feit 
en de omstandigheden, waaronder het is ge
pleegd, zijnde deze redengeving in casu niet 
voldoende te achten;" 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
is bewezen verklaard, het den req. telaste
gelegde, dat hij op of omstreeks 25 Juli 1942 
te Venlo heeft vervoerd circa 9.15 Kilogram 
kaas, zonder dat dit vervoer vergezeld ging 
van een die hoeveelheid kaas betreffend afle
veringsbewijs, door of namens den leveran
cier uitgeschreven en vermeldende de dag
teekening van aflevering, de soort en de hoe
veelheid der vervoerde kaas en den naam en 
het adres van den leverancier en van den
gene die de goederen moest ontvangen; 

0. wat het eerste en het tweede middel 
betreft: 

dat het bewezenverklaarde geen andere 

beteekenis kan hebben dan dat req. kaas 
heeft vervoerd, terwijl hij niet bij zich had 
een op die kaas betrekking hebbend afleve
ringsbewijs als in de bewezenverklaring na
der omschreven; dat een vervoer van kaas 
onder die omstandigheid niet voldoet aan 
den eisch van art. 4 j O • art. 1 van de hier
voren genoemde Hamsterbeschikking, dat 
een zoodanig afleveringsbewijs het goed tij
dens het vervoer moet vergezellen; dat der
halve het bewezenverklaarde oplevert het 
niet nakomen van een voorwaarde gesteld 
bij genoemd, krachtens art. 9, 3e lid der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet vastgesteld 
art. 4 van de Hamsterbeschikking, terwijl 
het Hof uit reg.'s verklaring, dat hij geen 
document, het vervoer dekkend bij zich had, 
heeft kunnen afleiden, dat hij geen afleve
ringsbewijs als hiervoren genoemd, bij zich 
had; 

dat dus deze middelen niet opgaan; 
0. wat het derde middel betreft: 
dat dit middel reeds hierom niet opgaat, 

omdat reg.'s verweer, dat hij niet wist, dat 
hij kaas vervoerde, een verweer is van fei
telijken aard, waarover de rechter zich niet 
uitdrukkelijk behoefde uit te laten; 

0. wat het vierde middel betreft: 
dat een overweging als in het middel ver

meld, welke overweging kennelijk door het 
Hof uit de aanteekening van het vonnis van 
den Econ. Rechter, is overgenomen, voldoet 
aan den eisch, dat het arrest moet geven de 
bijzondere redenen, die de straf hebben be
paald en het Hof daarnevens niet nog af
zonderlijk behoefde te vermelden, waarom 
het de in eersten aanleg opgelegde straf niet 
juist achtte: dat dus ook dit middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. ambtshalve: 
dat het bestreden arrest kennelijk aldus 

moet worden opgevat, dat de vernietiging 
van het in eersten aanleg gewezen vonnis 
alleen betreft de daarbij opgelegde hoofd
straf en de daarbij uitgesproken verbeurd
verklaring behoort tot het bevestigde ge
deelte van het vonnis; 

dat de oplegging dezer bijkomende straf 
berust op art. 15 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, welk artikel niet als toege
past is vermeld, doch de Hooge Raad termen 
aanwezig acht in deze te handelen volgens 
art. 442 Sv.; 

Vernietigt het bestreden arrest, alsmede 
het daarbij bevestigde vonnis, voorzooveel 
betreft de niet vermelding van na te noemen 
wetsartikel; 

Verstaat, dat onder de wettelijke voor
&chriften, waarop de opgelegde straffen be
rusten, mede wordt vermeld art. 15 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

concluitie 

(N.J.) 
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'7 J uni 1943. ARR E ST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Verorde
ning in zake de aangifte van rijwielen 
(Haarlem), art. 1.) 

Het uitgevaardigde bevel tot aangifte 
van het bezitten van een rijwiel of be
langrijke deelen daarvan, hield kennelijk 
verband met de opvordering van rijwie
len ten behoeve van de Duitsche weer
macht en had kennelijk ten doel die op
vordering in de gemeente ,Haarlem regel
matig te doen verloopen. Derhalve kan 
deze verordening als een maatregel in 
het belang der openbare orde worden be
schouwd en is alzoo gebleven binnen de 
grenzen door art. 168 Gemeentewet aan 
de regelingsbevoegdheid van den ge
meentelijken wetgever gesteld. (Anders: 
Adv.-Gen. Rombach.) 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Haarlem, req. van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem van II Febr. 1943, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te 
Haarlem van 14 Dec. 1942, W. H. N., van 
beroep drogist, wonende te Haarlem, ter 
zake van: ,.het als ingezetene der gemeente 
Haarlem niet nakomen van de verplichting 
genoemd in art. 1 der Verordening in zake 
de aangifte van rijwielen, vastgesteld bij Be
sluit van <len Burgemeester van Haarlem, 
ter waarneming van de taak van den Raad 
dier gemeente de dato 24 Juli 1942 No. 168", 
met aanhaling van art. 2 dier Verordening, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van zes gulden en vervangende hech
tenis van zes dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

In hooger beroep van een vonnis van den 
Kantonrechter te Haarlem heeft de Recht
bank aldaar na vernietiging van dit vonnis, 
ten laste van den gerequireerde bewezen ver
klaard, dat hij te Haarlem, als ingezetene 
dier gemeente, op 24 Juli 1942 bij het in 
werking treden der Verordening inzake de 
aangifte van rijwielen, vastgesteld door den 
Burgemeester van Haarlem ter waarneming 
van de taak van den raad der gemeer..te, in 
het bezit zijnde van, althans de beschikking 
hebbende over een damesrijwiel, niet daar
van zoo spoedig mogelijk, in elk geval niet 
v66r 29 Juli 1942, schriftelijk kennis heeft 
gegeven aan den burgemeester. onder ver
melding van den aard van het voorwerp (da
mesrijwiel) en van de plaats waar het zich 
bevond. Dit bewezene leverde volgens de 
Rechtbank op de overtreding van: ,,het als 
ingezetene der gemeente Haarlem niet na
komen van de verplichting genoemd in art. 
1 der Verordening inzake de aangifte van 
rijwielen, vastgesteld bij Besluit van den 
Burgemeester van Haarlem ter waarneming 
van de taak van den Raad dier gemeente 
d.d. 24 Juli 1942 no. 168." Zij veroordeelde 
met toepassing van art. 1 en 2 van genoem
de verordening den gerequireerde in een 

geldboete van f ó of 6 dagen hechtenis. 
De 0. van J. te Haarlem heeft tijdig cas

satieberoep ingesteld en bij schriftuur het 
volgende middel voorgedragen en toegelicht. 

Het middel luidt: S- door v. t. van art. 
351 Sv. en van art. 1 en 2 van gemelde Haar
lemsche Verordening door het telastegelegde 
feit strafbaar te verklaren in stede van het 
telastegelegde feit niet strafbaar te verkla
ren op grond dat gemelde artikelen, in elk 
geval art. 1 dier Verordening niet verbin
dend is. 

In de toelichting wordt betoogd, dat de 
meergenoemde verordening van den Burge
meester niet zou vallen binnen het kader der 
Verordeningen die een gemeenteraad krach
tens art. 168 der gemeentewet kan maken. 
In het bijzonder wijst de req. op de omstan
digheid dat de verordening van de verplich
ting tot aangifte van rijwielen vrijstelt ver
schillende groepen van ingezetenen, met 
name personen die van een Ausweis van den 
Rijkscommissaris of van den Commissaris
Generaal voor de openbare veiligheid of van 
andere Duitsche autoriteiten zijn voorzien, 
ten bewijze dat zij bij het Rijkscommissa
riaat of bij de Duitsche politie-instanties 
werkzaam zijn en voorts personen die tot 
de Nederlandsche politie behooren. Hieruit 
leidt hij af dat een huishoudelijk belang van 
de gemeente Haarlem niet bij deze regeling 
betrokken kan zijn. 

Ter zitting van de Rechtbank had req. 
ook reeds de verbindendheid der verordening 
betwist. Naar aanleiding daarvan overwoog 
de Rechtbank: dat de verordening niet strijdt 
met eenige wet, algemeene maatregel van 
bestuur of provinciale verordening en daarbij 
ook niet is getreden in een regeling van par
ticuliere belangen der ingezetenen, welke 
met de in art. 168 der gemeentewet bedoelde 
gemeentelijke belangen niets uitstaande heb
ben en waarover de bemoeiingen' van den 
gemeentelijken wetgever zich niet mogen 
uitstrekken, terwijl de vraag of deze veror
dening is getreden in hetgeen van algemeen 
Rijks- of provinciaal belang is, ingevolge art. 
193 der Gemeentewet niet ter beoordeeling 
van den Rechter staat. 

Naar mijn meening mist deze overweging 
overtuigende kracht, omdat de Rechtbank 
in gebreke is gebleven te vermelden welk ge
meentebelang de verordening zou betreffen. 

Evenmin als de req. ben ik erin geslaagd 
een belang der gemeente Haarlem te .~nt
dekken bij het onderzoek van de vraag welke 
ingezetenen op een bepaald tijdstip in het 
bezit zi_in geweest van een rijwiel. Naar mijn 
meening kan veilig worden gezegd dat de 
verordening op de huishouding dier ge
meente in het geh.eel geen betrekking 1:eeft, 
zoodat zij de toetsing aan art. 168 der ge
meentewet niet kan doorstaan en onverbin
dend is. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
roepen vonnis behoudens voorzooveel betreft 
de vernietiging van het vonnis van den Kan
tonrechter en de bewezenverklaring en dat 
Uw Raad ten principale rechtdoende het be
wezene niet strafbaar zal verklaren en den 
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gerequireerde zal ontslaan van alle rechts
vervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgesteld b ij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij bovenvermeld vonnis t en laste 
van den gerequireerde is bewezen verklaard: 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0 . dat dit bewezen verklaarde is gequali
ficeerd en te dier zake straf is opgelegd als 
boven is gezegd; 

0 . dat de Rechtbank, t.a.v. de door den 
0. v. J. gevorderde onverbindendverklaring 
van de betreffende verordening, heeft over
wogen: dat enz. (zie conclusie); 

0 . t.a.v. het middel: 
dat de bedoelde verordening luidt : 

Artikel 1. 

Ieder ingezetene, die bij het in werking 
treden dezer verordening in het bezit is van 
of de beschikking heeft over een al of niet 
bruikbaar heeren- of damesrijwiel of belang
rijke deelen daarvan, is verplicht hiervan 
zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 
2g Juli 1942 schriftelijk kennis te geven aan 
den Burgemeester, onder vermelding van 
den aard der voorwerpen en van de plaats, 
waar deze zich bevinden. Hem wordt van 
gemeentewege van die aangifte een ont
vangstbewijs verstrekt. 

Bovenbedoelde verplichte aangifte heeft 
geen betrekking op nieuwe voorwerpen, wel
ke deel uitmaken van den handelsvoorraad 
van een winkelier of grossier in rijwielen 
en/of rijwielonderdeelen en geldt niet voor: 

a. personen voorzien van een Ausweis van 
den Rijkscommissaris ten bewijze dat zij bij 
het Rijkscommissariaat werkzaam zijn; 

b. personen voorzien van een Ausweis van 
den Commissaris-Generaal voor de openbare 
veiligheid, den Befehlshaber der Ordnungs
polizei of den Befehlshaber der Sicherheits
polizei ten bewijze, dat zij bij de Duitsche 
politie-instanties werkzaam zijn; 

c. personen behoorende tot de Nederland
sche politie. 

Artikel II. 
Niet nakoming van de verplichting ge

noemd in art. I wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden, alsmede 
verbeurdverklaring van de voorwerpen waar
mede de overtreding is gepleegd, voor zoo
ver zij den veroordeelde toebehooren; 

dat deze verordening door den Burgemees
ter is vastgesteld ter waarneming van de taak 
van den Raad der gemeente en mitsdien de 
aan die taak gestelde grenzenookgeldent.a.v. 
eene verordening als deze; 

dat ingevolge art. 168 der gemeentewet 
aan den raad eener gemeente behoort het 
maken van de verordeningen die in het be
lang der openbare orde, zedelijkheid en ge
zondheid worden vereischt en van andere, 
betreffende de huishouding der gemeente; 

dat het uitgevaardigde bevel tot aangifte 
van het bezitten van een rijwiel of belang
rijke deelen daarvan, kennelijk verband hield 
met de opvordering van rijwielen t en be
hoeve van de Duitsche weermacht en ten 
doel had die opvordering in de gemeente 
Haarlem regelmatig te doen verloopen; 

dat deze verordening derhalve als een 
maatregel in het belang der openbare orde 
kan worden beschouwd en alzoo is gebleven 
binnen de grenzen door art. 168 der ge
meentewet aan de regelingsbevoegdheid van 
den gemeentelijken wetgever gesteld; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

r r juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3 en g.) 

T en onrechte heeft het Hof aangeno
m en, dat voor het al dan niet weigeren 
van de inschrijving, wegens gemis van 
onderscheidende kracht van een in het 
merk gebezigd woord, het tijdstip van de 
inzending ter inschrijving beslissend is . 
Het eerste gebruik is, ingevolge art. 3 
Merkenwet beslissend. Indien ten tijde 
van het eerste gebruik een woord ge
schikt was voor merk en dus het recht 
op het merk is ontstaan, kan dat een
maal verkregen recht niet teloor gaan 
door de omstandigheid, dat later, ten 
tij de van de inzending, het woord zijne 
onderscheidende kracht had verloren. 
De desbetreffende in cassatie opgewor
pen grief kan echter niet tot vernietiging 
van het arrest leiden, omdat het Hof 
mede heeft aangenomen, dat het woord 
"schlagfest" steeds eene eigenschap van 
de waren, waarvoor het bestemd is, zal 
aangeven, waarbij het onverschillig is, of 
het woord tevoren niet, of niet voor dat 
doel werd gebruikt. 

's Hofs oordeel, dat door het opnemen 
van een ondeugdelijk element in het 
merk het ondeugdelijk woord zou wor
den gemonopoliseerd ten behoeve van 
den rechthebbende op dat merk, is on
juist. Ook een andere kan met dat woord 
eene eigenschap van zijne waren aan
duiden. Evenzeer is onjuist 's Hofs be
slissing, dat de omstandigheid, dat een 
deel van het merk uit ondeugdelijke ma
terie bestaat, terwijl het merk voor het 
overige wel onderscheidend vermogen 
heeft, aan het merk als geheel zijn on
derscheidend vermogen ontneemt en dit 
tot ondeugdelijke materie stempelt. Nu 
door het Bureau niet is betwist, dat het 
woord "Herbol" onderscheidend vermo
gen heeft, was voor weigering van in
schrijving op grond van art. I van het 
Unieverdrag t en deze geen plaats en be
veelt de Hooge Raad, doende wat het 
Hof had behooren te doen, alsnog de in
schrijving. [Anders Proc.-Gen. Berger]. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Herbig-Haarhaus A.G. Lackfabrik Köl -
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Bickendorf, gevestigd te Keulen, Duitsch
land, adv. Mr. J. A.M. van Staay; 

dat ten name van requestrante op 12 Nov. 
1941 onder No. 106953 bij het Bureau Inter
national pour la Propriété Industrielle te 
Bern het woordmerk Herbol Schlagfest werd 
ingeschreven voor: Laques, peinture& la
quées; 

dat het Nederlandsch Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 5 Januari 1942 (bijlage 1) 
de inschrijving van dit internationale merk 
in de Nederlandsche registers heeft gewei
gerd op de navolgende gronden: 

,,No. 106953 (Herbol Schlagfest). La mar
que "Herbol Schlagfest" ne peut être enre
gistrée pour Ie motif suivant. Le mot "Her
bol" est une marque enregistrée Ie 9 mai 
1941 á votre nom sous Ie No. 76275 (marque 
nationale) et Ie 9 Septembre 1926 sous Ie 
No. 48669 (marque internationale) pour les 
mêmes produits. Si á coté de ces deux mar
ques une marque formée principalement des 
mots "Herbol-Schlagfest" serait enregistrée 
pour les mêmes genres de produits, Ie mot 
,,Schlagfest" ferait indubitablement l'im
pression de fermer une partie essentielle de 
la marque No. 106953. Or, Ie mot "Schlag
fest" dépourvu de tout caractère distinctif, 
ne peut être protégé comme marque (art. 6, 
2e de la Convention de :?aris, texte de la 
Haye). La combinaison de eet élément non
valable avec Ie mot "Herbol" ne saurait en
lever eet obstacle, étant donné que Ie mot 
seul "Herbol" est déja protégé pour les mê
mes genres de produits sous les Nos. 76275 
et 4GS6g." 

dat requestrante op 27 Juni 1942 bij ver
zoekschrift (bijlage 2) aan de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage op in dit verzoek
schrift aangegeven gronden, welke zij hier 
geïnsereerd verzoekt te zien, een bevel tot 
1nschrijving heeft verzocht; 

dat de Arr.-Rechtbank bij beschikking d.d. 
27 October 1942 (bijlage 3) dit verzoek heeft 
afgewezen op grond van de volgende over
wegingen: 

"0. dat de aan requestrante medegedeelde 
weigeringsgrond van het Bureau hierop neer
komt, dat inschrijving van het merk "He.r
bol-Schlagfest" naast het merk "Her bol", 
dat reeds voor gelijke waren ten name van 
tequestrante werd ingeschreven, ten onrechte 
den indruk zou wekken, dat behalve het 
woord "Herbol" ook het woord "Schlagfest" 
- een aanduiding van een hoedanigheid van 
de waar - een onderscheidend deel van het 
merk zou vormen; dat bij het gehouden ver
hoor Mr. van der Zanden den weigerings
grond heeft verduidelijkt in dien zin, dat 
door inschrijving van het merk "Herbol
Schlagfest" ook aan het, als aanduiding van 
een eigenschap van de waar onderscheidende 
kracht missende woord "Schlagfest" zekere 
bescherming zou worden verleend, waardoor 
in strijd met de openbare orde dit woord op 
een bepaald gebied zou worden gemonopoli
seerd; 

0. dat vaststaat, dat requestrante voor ge
lijke waren als waarvoor de onderhavige in-

schrijving wordt verlangd, reeds heeft doen 
inschrijven het woordmerk "Herbol"; 

dat de Rechtbank voorts, tegenover de 
ontkentenis van de gemachtigde van reques
trante, door de productie der brochures van 
Ed. Schaepman en Co te Zwolle en van re
questrante zelf bewezen acht, dat in den 
kring van verf_ en lakfabrikanten en han
delaren het woord "Schlagfest", in het Ne
derlandsch "slagvast" een gangbare aandui
ding vormt voor een eigenschap van lak; dat 
uit een en ander volgt dat requestrante niet 
anders beoogt, dan voor de woord-combina
tie "Herbol-Schlagfest" eene bescherming 
als merk te verkrijgen in dier voege, dat 
daarnaast voor gelijke waren geen inschrij
ving zou kunnen plaats vinden van woord
merken, ten aanzien waarvan verwarring met 
het merk "Herbol-Schlagfest" zou zijn te 
duchten, zelfs indien overeenstemming in 
hoofdzaak met het merk "Herbol" niet zou 
bestaan; dat daardoor uiteraard, zij het in 
combinatie met "Herbol" aan het woord 
"Schlagfest" eene wezenlijke beteekenis als 
onderdeel van het merk zou worden toege
kend, waarop het als aanduiding van een hoe
danigheid van de waar geen aanspraak kan 
maken; dat zulks zou leiden tot monopoli
seering voor een bepaald gebied van dat 
woord "Schlagfest", hetgeen in strijd zou 
zijn met de openbare orde, die niet gedoogt, 
dat het vrij gebruik van aanduidingen van 
hoedanigheden van zekere waren wordt be
lemmerd; dat hieraan niet kan afdoen, dat, 
gelijk namens requestrante is betoogd, juist 
zij het is geweest, die het woord "Schlagfest" 
heeft bedacht en het met b etrekking tot hare 
fabrikanten is gaan gebruiken; 

dat toch een woord, dat een fabrikant of 
handelaar is gaan bezigen om daarmede ze
kere kwaliteit van zijn waar aan te geven, 
zoo dit door vakgenooten wordt overgeno
men en gelding krijgt als eene gebruikelijke 
aanduiding van eenige hoedanigheid, die 
deze soort van waar kan hebben, daardoor is 
komen te behooren tot het publiek domein, 
waaraan het niet willekeurig meer kan wor
den onttrokken; 

0. dat mitsdien het Bureau, in verband 
met het bepaalde bij art. 6, onder 3e j O • onder 
2e van het herziene Verdrag van Parijs tot 
bescherming van den Industrieelen Eigen
dom, (goedgekeurd bij de wet van 15 Maart 
1928, S. 64), de inschrijving terecht heeft 
geweigerd en het verzoek van requestrante 
dient te worden afgewezen;" 

dat requestrante hiertegen de volgende 
grieven heeft aangevoerd: enz. (zie eene re
sumtie van deze, A-H gemerkte, grieven 
hieronder, Red.); 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, bij beschikking van 18 Jan. 
1943 de beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 27 Oct. 1942 heeft be
vestigd en daarbij het navolgende heeft 
overwogen: 

.,Tegen deze beschikking van de Recht
bank voert verzoekster een aantal grieven 
aan en wel: 

A. dat de Rechtbank ten onrechte heeft 
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aangenomen, dat schlagfest of slagvast een 
gangbare aanduiding vormt voor een eigen
schap van lak of verf. Deze grief faalt: het 
Bureau heeft, ook naar het oordeel van het 
Hof, door het overleggen van een groot aan
tal catalogi, en vouwblaadjes, zoo oude als 
nieuwe, zoowel van verzoekster zelf als van 
andere Duitsche en Nederlandsche lakfabri
kanten aangetoond, dat dit woord, voor ieder 
vakman verstaanbaar, een eigenschap aan
duidt nl. dat het lakverfproduct een slag of 
stoot kan opvangen zonder dat de verf er 
direct afspringt. 

De grieven B t/m F laten zich als volgt 
samenvatten: 

Omstreeks I930 is appellante het woord 
schlagfest als merk gaan gebruiken vóór ieder 
ander; nu, door veelvuldig gebruik en door 
haar intensieve reclame, na een periode van 
ruim 6 jaren, dit woord zich heeft ingebur
gerd bij afnemers als onderscheidingsteeken, 
dus als merk, voor lakken, afkomstig uit haar 
fabriek en zich ook als zoodanig reeds heeft 
doorgezet, doet het niet ter zake of dat 
woord later tot een bepaalde aanduiding van 
een eigenschap van lak of lakverf zou zijn 
geworden, daar voor de beoordeeling van de 
onderscheidende kracht slechts maatstaf is 
het moment waarop appellante het woord 
schlagfest lanceerde. 

Ook deze grieven acht het Hof ongegrond. 
De rechter heeft de onderscheidende kracht 
te beoordeelen naar het moment van de in
zending ter inschrijving; indien op dat mo
ment het woord dat men als merk wenscht 
te gebruiken aanduidt een eigenschap der 
waar waarvoor het bestemd is, dan neemt 
de omstandigheid, dat het tevoren niet of 
niet tot dat doel was gebruikt niet weg, dat 
daaraan onderscheidend vermogen ontbreekt. 

Onder grief G betoogt appellante, dat in
schrijving van haar merk in ieder geval be
hoort plaats te vinden krachtens art. 6 alinea 
I van het Unieverdrag van Parijs daar haar 
internationaal dépêt bestaat uit de combi
natie "Herbol-Schlagfest" waarvan het deel 
Herbol in ieder geval onderscheidend vermo
gen bezit; zij beroept zich dus op dat artikel 
sub 2 dat alleen weigering toelaat indien het 
merk uitsluitend 2ou bestaan uit teekens en 
aanwijzingen die duiden op de soort of de 
hoedanigheid van de waar zelve. 

Ook deze grief faalt,- al dadelijk omdat zij 
de tekst van art. 6 lid 2 onder 2e van het 
Unieverdrag onvolledig weergeeft. Immers 
deze begint met in het algemeen te weigeren 
merken, die elk onderscheidend kenmerk 
missen; nu het Hof hierboven aan het woord 
schlagfest als aanduidend een eigenschap van 
een waar, onderscheidende kracht heeft ont
zegd, is voor een beroep op hetgeen in dat 
art. 6 lid 2 van het verdrag verder volgt, 
geen plaats. Als laatste grief, gemerkt H, 
voert appellante aan dat op grond van art. 6 
van het Unieverdrag van Parijs onder 3e wei
gering alleen mag plaats vinden als het merk 
in strijd is met de openbare orde of de goede 
zeden, hetgeen alleen bedoelt, dat de voor
stelling van het merk door woord of beeld 
niet in strijd mag zijn met de openbare orde 

of de goede zeden; het laat den rechter niet 
toe te toetsen of door de inschrijving van een 
merk, bestaande uit deugdelijke en ondeug
delijke materie, naast reeds bestaande dépélts 
van denzelfden inzender die slechts de deug
delijke materie bevatten, bij derden de ver
keerde indruk zou kunnen ontstaan, dat ook 
bescherming voor de ondeugdelijke materie 
werd verkregen. 

Ook deze grief faalt; het Hof acht, evenals 
de Rechtbank, strijd met de openbare orde · 
in casu aanwezig. Wanneer voor de woord
combinatie Herbol-Schlagfest een bescher
ming als merk werd verkregen, zou daardoor 
uiteraard aan het woord schlagfest, zij het 
in combinatie met Herbol, een wezenlijke 
beteekenis als onderdeel van het merk wor
den toegekend, waarop het als aanduiding 
van een hoedanigheid van de waar geen aan
spraak kan maken; het woord is gaan behoo
ren tot het publiek domein, waaraan het niet 
willekeurig meer kan worden onttrokken; mo
nopoliseering voor een bepaald gebied zou 
dus inderdaad in strijd zijn met de openbare 
orde. 

Waar alle grieven ongegrond zijn bevonden 
behoort dus de beschikking van de Recht
bank in haar geheel te worden bekrachtigd. 

Rechtdoende in hooger beroep bekrach
tigt de beschikking, waarvan beroep." 

dat requestrante tegen de beschikking van 
het Hof voornoemd de volgende middelen 
van cassatie aanvoert: 

I. S., althans v . t . van de artt. 3, 4, 5, 7, 
8, 9, I2bis, I8 der Merkenwet en art. 48 Rv. : 

dat toch het Hof ten onrechte heeft aange
nomen, dat de R echter de onderscheidende 
kracht van een woord - en daarmede zijn 
geschiktheid om als merk te dienen - heeft 
te beoordeelen naar het moment van de in
zending ter inschrijving; 

dat volgens de wet en een constante juris
prudentie niet het oogenblik der inschrijv ing, 
maar het moment van het eerste gebruik ten 
deze beslissend is; 

dat zulks meermalen door Uwen Raad is 
beslist t. a . v. de vraag of een eigennaam ooit 
soortnaam kan worden (H. R . 1 Maart I928, 
W . n799, m. o. Mff. inzake biscuits: Bonne 
Mêre en Bonne Amie; 5 November I909, W. 
89I9 inz. Tannal-bina; 6 D ecember I9I6 W . 
9n7 : Lewenstein/Singer; 6 Juni I913, W . 
9543: Sodex; 30 Januari •9•4 W . 9633, N . J . 
I9I4, 509: Aspirine); 

dat requestrante in dit verband nog wijst 
op een arrest van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage van 9 April 1937, B .I.E. I938, bladz. 
I4, waarin beslist werd, dat het internatio
naal ingeschreven merk Cottrell weliswaar 
op het moment der inschrijving elk onder
scheidend kenmerk miste, maar waarbij te
vens werd vastgesteld, dat onder de feitelijke 
omstandigheden van art. 6 van het Uniever
drag moest worden gerekend het geval dat 
een merk oorspronkelijk door een aanvrager 
als merk voor zijn :waar was aangenomen en 
gebruikt op een tijdstip toen het nog onder
scheidend vermogen bezat; 

dat Uw Raad in het geciteerde arrest van 
I Maart 1928, W. n799 zelfs heeft beslist, 
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dat een merk, dat vóór de inschrijving reeds 
soortnaam was geworden toch ingeschreven 
kan worden, mits de hoedanigheid van soort
naam maar was verworven na het eerste ge
bruik door den verzoeker; 

dat datgene, wat door Uwen Raad is aan
vaard t. a. v. de vraag "Soortnaam of niet" 
op overeenkomstige wijze geldt voor de 
vraag: ,,qualiteitsaanduiding of niet"; 

dat requestrante steeds gesteld heeft, dat 
zij het eerst het woord "schlagfest" als merk 
is gaan gebruiken op een oogenblik, dat dit 
woord nog een zuivere fantasienaam was en 
dat het derhalve niet ter zake doet of dat 
woord later - na door requestrante veelvul
dig te zijn gebruikt en nadat zij een inten
sieve reclame voor het onderhavige merk 
heeft gemaakt - tot een bepaalde aandui
ding van een eigenschap van lak of lakverf 
zou zijn geworden ; 

dat het Hof mitsdien uit het oog heeft ver
loren, dat ook t . a.v. de vraag "qualiteits
aanduiding of niet" beslissend is het oogen
blik van het eerste gebruik en dat een woord, 
dat aanvankelijk geen kwaliteitsaanduiding 
was en dus als merk kon worden gebruikt, 
later nooit meer als merk kan worden gedis
qualificeerd, omdat het een qualiteitsaandui
ding zou zijn geworden; 

dat het Hof dus geen beslissing had mogen 
nemen alvorens een onderzoek te hebben in
gesteld naar wat in art. 6 van het Uniever
drag wordt genoemd de vraag of het woord 
"schlagfest" op het oogenblik van het eerste 
gebruik door requestrante hier te lande ge
bruikelijk was in de gangbare taal of de 
rechtmatige en vaststaande gewoonten van 
den handel in ons land, waar de bescherming 
werd gevraagd, of anders gezegd naar de 
vraag of toen requestrante het woord 
"Schlagfest" als merk het eerst lanceerde dit 
woord reeds in de betrokken tak van nijver
heid of handel als een qualiteitsaanduiding 
was ingeburgerd en mitsdien tot het publiek 
domein behoorde; 

dat het Hof voorts door het woord "schlag
fest" als ondeugdelijke materie te ecarteeren 
een onjuiste methode van merkenvergelijking 
heeft toegepast; 

dat Uw Raad meermalen beslist heeft, dat 
woorden, die op zichzelf geen onderscheidend 
vermogen bezitten door hun combinatie on
derscheidend vermogen kunnen krijgen en 
dat merken in hun geheel vergeleken moeten 
worden zonder de ondeugdelijke materie 
daarbij geheel uit te schakelen (h.v. H. R. 
29 Nov. 1926, W. 11993, N. J. 1929, 629: P. 
Agema's Borschilletjes en P. Agema's Voor
burgh; vgl. ook Hof den Bosch II April 1939: 
Denkoline/Hurcoline); dat bij eliminatie van 
de soortnamen in den casus welke het object 
van het geciteerde arrest van Uwen Raad 
vormde, er ook slechts twee dezelfde eigen
namen overblijven, hetgeen Uw Raad er ech
ter n iet van weerhouden heeft de merken 
P. Agema's Borschilletjes en P. Agema's 
Voorburgh beide naast elkaar als merk te er
kennen; 

dat Uw Raad de vraag of er tusschen twee 
merken al dan niet overeenstemming in 

hoofdzaak bestaat, wel beschouwt als een 
feitelijke vraag, maar wel wenscht te toetsen 
en dus als een rechtsvraag beschouwt de 
vraag, of de lagere rechter bij de vergelijking 
de juiste methode heeft gevolgd; 

II. S., althans v. t. van art. 6 van het 
Unieverdrag van Parijs; 

dat art. 6 van het Unieverdrag van Parijs 
limitatief opsomt de gevallen, waarin een 
fabrieks- of handelsmerk, dat op rechtmatige 
wijze in het land van oorsprong is ingeschre
ven, geweigerd kan worden of nietig ver
klaard; 

dat art. 6 in zijn oorspronkelijke redactie 
aldus luidde: ,,Toute marque de fabrique ou 
de commerce régulierement déposée dans Ie 
pays d'origine sera admise au depot et pro
tégée telle quelle dans tous les autres pays 
de l'Union. 

Sera consideré comme pays d'origine Ie 
pays ou Ie déposant a son principal établis
sement. 

Si ce principal établissement n'est point 
situé dans un des pays de l'Union sera con
sideré comme pays d'origine celui auquel 
appartient Ie déposant. Le dépöt pourra être 
réfusé si l'objet pour lequel il est demandé 
est consideré comme contraire à la morale 
ou à !'orde public". 

In het slotprotocol werd ter zake nog het 
volgende opgemerkt: 

"La paragraphe 1er de l'article 6 doit être 
entendu en ce sens qu'aucune marque de fa
brique ou de commerce ne pourra être exclue 
de la protection dans l'un des Etats de l'Uni
on par Ie fait seul qu'elle ne satisferait pas, 
au point de vue des signes qui la composent, 
aux conditions de la législation de eet Etat, 
pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point à la 
législation du pays d'origine en qu'elle ait été, 
dans ce dernier pays, l'objet d'un dépöt re
gulier." 

Pour éviter toute fausse interprétation, il 
est entendu que l'usage des armoiries publi
ques et des décorations peut être considéré 
comme contraire à l'ordre public, dans Ie 
sens du paragraphe final de l'article 6." (Zie 
Morrees het Octrooirecht Deel II, bladz. 326, 
en bladz. 329). 

dat bij de herziening van het Unieverdrag 
te Washington de redactie geworden is zooals 
deze thans luidt; 

dat het doel van het Unieverdrag is om op 
eenvoudige wijze, gebaseerd op het beginsel 
van wederkeerigheid, de nationale inschrij 
vingen van een internationaal ingeschreven 
merk te verkrijgen; 

dat de desbetreffende nationale inschrij
ving dan ook als regel zonder meer dient 
plaats te hebben; 

dat alleen indien bij de oorspronkelijke in
schrijving notoire fouten zijn gemaakt er 
reden kan zijn om in een of ander land de in
schrijving toch te weigeren; 

dat wij i.c. te doen hebben met een vol
komen regelmatige en rechtmatige Duitsche 
en internationale merkeninschrijving; 

dat het Hof op voetspoor van het Merken
bureau tot hare beslissing dan ook slechts is 
kunnen komen door een ten deze onjuiste op-
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vatting van het Unieverdrag in het algemeen; 
dat zooals gezegd het Unieverdrag eenige 

gevallen opnoemt, waarin de nationale in
schrijving van eenig merk kan worden gewei
gerd; 

dat het Hof meent, dat zich i.c. zelfs twee 
van de hier genoemde gevallen voordoen; 

dat toch het merk "Herbol Schlagfest" in 
de eerste plaats geen onderscheidend vermo
gen zou hebben en voorts in strijd zou zijn 
met de openbare orde; 

dat Uw Raad de vraag of een merk onder
scheidend vermogen heeft wel ziet als een 
feitelijke en mitsdien in cassatie onaantast
bare vraag (H. R. 6 Juni 1919, W. 10437 
N . J. 19,9, 678), maar dat het Hof tot hare 
oordeelvelling "geen onderscheiaend vermo
gen" gekomen is door ten onrechte het woord 
" schlagfest" buiten beschouwing te laten, dus 
tengevolge van een onjuiste methode van 
merkenvergelijking, hetwelk naar het oordeel 
van Uw Raad in cassatie wel ten toetse kan 
Komen; 

dat het bovendien geheel onjuist is, dat het 
woord "Herbol" onderscheidend vermogen 
zou missen en dat het requestrante toch vol
komen vrij moet staan om naast hare in
schrijvingen "Herbol" ditzelfde woord in 
combinatie met anden: woorden, afbeeldin
gen, teekens of anderszins - al dan niet on
deugdelijke materie opleverend - te gebrui
ken en te doen inschrijven; 

dat het Hof ook onjuist heeft geoordeeld 
door het litigieuse merk als in strijd met de 
openbare orde te beschouwen; 

dat datgene wat het Hof in dit verband 
overweegt ter zake van de hoedanigheid der 
waar hoogstens betrekking kan hebben op 
art. 62 van het verdrag en zeker niet op art. 
63, dat over de openbare orde handelt; 

dat het noemen van een hoedanigheid eener 
waar als ondeugdelijk deel van een merk op 
zichzelf nooit in strijd met de openbare orde 
of goede zeden kan zijn; 

dat niet is in te zien waarom een combina
tie van woorden, welke in Duitschland zon
der meer als merk is ingeschreven, hier in
eens als in strijd met de openbare orde zou 
moeten worden beschouwd; 

Mitsdien op grond van vorenvermelde mid
delen de Hooge Raad der Nederlanden ver
nietige voormelde beschikking van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
dd. 18 Jan. 1900 drie en veertig, onder het 
nemen van alle zoodanige beslissingen als de 
Hooge R aad zal vermeenen te behooren. 

TEGENVERZOEKSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

de Directeur van het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom te 's-Gravenhage, adv. 
Mr. D. J. Veegens; 

dat hij heeft kennis genomen van het ver
zoekschrift, waarmede Herbig-Haarhaus A. 
G. Lackfabrik Köln-Bickendorff, gevestigd 
te Keulen, zich tot Uw Raad heeft gewend, 
houdende beroep in cassatie tegen de be
schikking van het Gerechtshof te 's-Graven-

hage, Derde Kamer, van 18 Januari 1943, be
vestigende de beschikking van de Arr.
Rochtb. te 's-Gravenhage, D erde Kamer, van 
27 October 1942, waarbij werd afgewezen het 
verzoek van Herbig, inschrijving te bevelen 
van de woorden Herbol Schlagfest als merk 
voor "laques, peintures laquées"; 

dat hij ter besrtijding van dit beroep ver
wijst naar de overwegingen van de aangeval
len beschikking en voor het overige het vol
gende aanvoert; 

dat het hier betreft een combinatie van 
woorden, welke Herbig overeenkomstig de 
Schikking van Madrid heeft doen inschrijven 
bij het Internationaal Bureau te Bern en 
waarvan zij hier te lande inschrijving ver
zoekt in het (internationale) register, ge
noemd in art. 8 der Merkenwet; 

dat het materieele recht, waaraan een der
gelijk verzoek moet worden getoetst, is ne
dergelegd in art. 6 van het herziene Uniever
drag van Parijs, goedgekeurd bij de wet van 
15 Maart 1928, S . 64; 

dat Nederlandsche wettelijke voorschriften 
en rechtsbeginselen op dit gebied slechts gel
den krachtens de verwijzing, voorkomende in 
genoemd artikel, tweede lid onder 3° en der
de lid, en voor zoover die verwijzing strekt; 

dat de in het eerste cassatiemiddel aange
haalde artikelen der Merkenwet betreffende 
de vereischten, waaraan een voorstelling moet 
voldoen om als merk te kunnen worden inge
schreven, met name art. 3, dan ook voor ver
zoeken als het onderhavige buiten werking 
zijn gesteld door de latere regeling van deze 
stof bij verdrag; 

dat deze regeling voor het eerst heeft 
plaats gevonden bij de herziening van het 
Unieverdrag van Parijs te Washington op 2 

Juni 19n, goedgekeurd bij de wet van 19 
Maart 1913, S. 104; 

dat de internationale inschrijving van mer
ken nader is geregeld in de herziene Schik
king van Madrid, eveneens goedgekeurd bij 
de aangehaalde wetten; 

dat dit middel dus, bij gebreke van aanha
ling van de artt. 6 van het Verdrag en 1, 4 
en 5 van de Schikking, niet tot cassatie kan 
leiden en hetgeen Herbig in haar toelichting 
over eerstgenoemd artikel aanvoertonbespro
ken kan blijven; 

dat Herbig overigens voorbijziet, dat het 
woord "schlagfest", gebruikt met betrekking 
tot lak en verf, krachtens zijn afleiding van 
het oogenblik af, dat het voor het eerst werd 
gebruikt - ook al zou het toen nieuw zijn 
geweest - voor een ieder, ook voor het Ne
derlandsche publiek, kennelijk slechts een 
eigenschap van de waar aanduidde, te weten 
dat de gelakte of geverfde voorwerpen be
stand zijn tegen slagen en stooten, vgl. H. R. 
21 Juni 1935, W. en N. J. '36, no. 3 m. n. 
P. S., B.I.E. 1936, 15 (kleinprijs); 

dat het Hof bij zijn weerlegging van de 
door Herbig aangevoerde grief A aldus heeft 
beslist, althans de Hooge Raad - voor het 
geval hij mocht meenen aan 's Hofs overwe
ging een minder verre strekking te moeten 
toekennen - die beslissing op grond van 
eigen wetenschap kan geven, gelijk hij ook in 

K. 2663 
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de zoo juist aangehaalde beschikking heeft 
gedaan; 

dat toch de beide bestanddeelen, waaruit 
het woord "schlagfest" is gevormd, te weten 
,,schlag" en "fest", voor den doorsnee Neder
lander begrijpelijk zijn, ook al is hij de Duit
sche taal niet machtig; 

dat de vorming van samengestelde woor
den uit een zelfstandig en een bijvoeglijk 
naamwoord ook in de Nederlandsche taal 
voorkomt (vgl. het hierbij overgelegde ge
schriftje van Dr. H . E . Buiskool, Over het 
ontstaan en de vorming van nieuwe woorden, 
Mededeeling no. 3 van de Centrale Taalcom
missie voor de Techniek, tweede druk, blz. 
37-40); 

dat voorts het adjectief "vast" zoowel voor
komt in de beteekenis van "verbonden met 
of door" (aard-, nagel-, tak- en wortelvast) 
als in die van "bestand tegen" (vuurvast); 

dat dan ook in latere jaren onder Duit
schen invloed in het technisch spraakgebruik 
tal van samenstellingen met "vast" in laatst
genoemden zin zijn ontstaan (buig-, druk-, 
klop-, stoot-, trek- en zuurvast), die ten 
deele hun weg naar het algemeen spraakge
bruik reeds hebben gevonden; 

dat verzoeker een tabellarisch overzicht 
van deze woorden met de vindplaatsen in de 
Duitsche equivalenten hierbij overlegt; 

dat de bedoeling, waarmede Herbig be
weert het woord "schlagfest" in gebruik te 
hebben genomen, daaraan niet de onderschei
dende kracht kan bijzetten, die het uit zijn 
aard mist; 

dat de vraag, wat rechtens is, indien een 
woordmerk in den tijd tusschen het eerste 
gebruik en de inzending ter inschrijving zijn 
onderscheidende kracht verliest, mitsdien in 
deze zaak niet aan de orde komt; 

dat hetgeen Herbig ten slotte aanvoert om
trent een onjuiste methode van merkenverge
lijking, welke het Hof zou hebben toegepast, 
geen steek houdt, daar het in deze niet gaat 
om de vraag, of Herbol Schlagfest in hoofd
zaak overeenstemt met Herbol; 

dat het hierboven aangevoerde omtrent 
het verzuim van aanhaling van artikelen van 
de Schikking van Madrid ook voor het 
tweede middel geldt en bij de klacht over een 
te ruime opvatting van het begrip "open
bare orde" door het Hof art. 4 der Merken
wet had moeten zijn aangehaald; 

dat het Hof overigens de inschrijving heeft 
geweigerd op twee gronden, onderscheiden
lijk ontleend aan art. 6, tweede lid onder 2 ° 
en onder 3 ° van het Unieverdrag; 

dat het middel derhalve, indien al, slechts 
tot cassatie kan leiden, zou daarbij terecht te
gen deze beide beslissingen wordt opgeko
men· 

da't, voor zoover Herbig in de toelichting 
tot dit middel beweert, dat aan het enkele 
feit van de inschrijving van bepaalde woor
den in het merkenregister van het land van 
oorsprong bijzondere beteekenis zou moeten 
worden gehecht, dit betoog ingaat tegen de 
beslissing van Uw Raad van 19 October 1936, 
W. en N. J . '37 no. 71, B.I.E. 1937, 29 m. n. 
B. M. T. (bandversiering); 

L. 1943 

dat, wat er zij van den weigeringsgrond, 
ontleend aan art. 6, tweede lid onder 2°. van 
het Unieverdrag, het Hof in ieder geval te
recht heeft aangenomen, dat de inschrijving 
van de woorden Herbol Schlagfest als merk 
strijdig is met de Nederlandsche openbare 
orde; 

dat toch Herbig door het deponeeren van 
deze beide woorden gezamenlijk naast haar 
bestaande merk Herbol beoogt den omvang 
van de bescherming, welke zij geniet, uit te 
breiden tot woorden en combinaties van 
woorden, welke niet met Herbol alleen, doch 
wel met Herbol Schlagfest in hoofdzaak 
overeenstemmen, zelfs al is die overeenstem
ming alleen of voornamelijk te zoeken bij 
het bestanddeel Schlagfest; 

dat het Hof terecht heeft aangenomen, dat 
de langs den directen weg onmogelijk ge
maakte monopoliseering van een tot het pu
bliek domein behoorend woord ook niet langs 
dezen indirecten weg moet kunnen worden 
bereikt en met een beroep op de openbare 
orde kan en moet worden tegengegaan; 

dat door deze wetsuitlegging aan het be
grip "openbare orde" geen geweld wordt aan
gedaan en de verhouding tusschen de beide 
weigeringsgronden niet wordt miskend, om
dat daarin geenszins ligt opgesloten, dat elk 
merk, waarin bestanddeelen zonder onder
scheidende kracht voorkomen, uit de regis
ters zou moeten worden geweerd; 

dat het beroep van Herbig op haar in
schrijving in Duitschland faalt, omdat daar 
te lande een uitdrukkelijk wetsvoorschrift 
(par. 16 van het Warenzeichengesetz) be
paalt, dat de inschrijving van een merk nie
mand verhindert een aantal aanduidingen 
betreffende zichzelf en zijn waar te gebrui
ken, mits niet bij wijze van merk; 

dat een overeenkomstige bepaling in de 
Neder!andsche wet niet voorkomt; 

Weshalve hij zich wendt tot Uw Hoogen 
Raad met het eerbiedig verzoek het beroep 
in cassatie _te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. omtrent het eerste middel: 
dat het Hof heeft aangenomen, dat bij de 

beantwoording van de vraag, of al dan niet 
terecht is geweigerd de inschrijving van een 
merk wegens gemis van onderscheidende 
kracht van een daarin gebezigd woord, die 
kracht moet worden beoordeeld naar het mo
ment van de inzending ter inschrijving; 

dat deze beslissing miskent, dat ingevolge 
art. 3 Merkenwet het recht tot uitsluitend 
gebruik van een merk niet door de inschrij
ving, doch door het eerste gebruik van het 
merk verkregen wordt; 

dat dan ook naar den tijd van dat eerste 
gebruik moet beoordeeld worden, of een 
woord toen de geschiktheid bezat als merk 
te worden gebezigd, en dat bij bevestigende 
beantwoording van die vraag, toen het recht 
op het merk is ontstaan; 

dat voorts dit eenmaal verkregen recht 
niet verloren gaat door de omstandigheid, 
dat later ten tijde van de inschrijving het 
woord zijn onderscheidende kracht zou heb-

10 
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ben verloren; 
dat, hoewel de eerste grief van dit middel 

derhalve gegrond blijkt , zij echter niet tot 
cassatie kan leiden; 

dat toch het Hof mede heeft vastgesteld, 
dat het woord "schlagfest" voor ieder vak
man verstaanbaar een eigenschap aanduidt, 
n .l. dat het lakverfproduct een slag of stoot 
kan opvangen , zonder dat de verf er direct 
afspringt; 

dat, nu dit woord vanwege zijn taalkun
dige samenstelling voor de waren waarvoor 
het hier bestemd is, steeds een eigenschap 
zal aangeven, het ook reeds ten tijde dat ver
zoekster het voor het eerst als merk wenschte 
te gebruiken, onderscheidend vermogen ont
beerde, waarbij onverschillig is, of vóórdien 
dit woord niet of niet tot dit doel werd ge
bezigd; 

dat het middel voorts nog de grief bevat, 
dat het Hof door het woord "schlagfest" als 
"ondeugdelijke materie te ecarteeren" een 
onjuiste methode van merkenvergelijking 
heeft toegepast, doch deze grief feitelijken 
grondslag mist, daar ten deze geen merken
vergelijking door het Hof heeft plaats ge
vonden; 

0. wat aangaat het tweede middel : 
dat het Hof, na te hebben_ beslist, dat het 

woord "schlagfest" onderscheidend vermogen 
mist, heeft geoordeeld, dat door het verlee
nen van bescherming als merk aan de woord
combinatie "Herbol Schlagfest" aan het 
woord "schlagfest" een wezenlijke beteekenis 
als onderdeel van het merk zou worden toe
gekend, waarop het geen aanspraak kan ma
ken, hetgeen een monopoliseering voor een 
bepaald gebied van een woord, dat behoort 
tot het publiek domein, zou beteekenen en 
daarom in strijd zou zijn met de openbare 
orde; 

dat art. 6 van het Unieverdrag van Parijs 
in zijn tweede lid onderscheidt tusschen wat 
voor een merk ondeugdelijke materie is, om
schreven onder 2 ° , en wat ongeoorloofde ma
terie is, omschreven onder 3 ° ; 

dat, gelijk volgt uit de in voormeld artikel 
onder 2 ° gebezigde wending "marques com
posées exclusivement de signes ou d'indica
tions etc.", naar het Unieverdrag - evenals 
trouwens naar Nederlandsch merkenrecht 
- de omstandigheid, dat een element van 
een merk uit ondeugdelijke materie bestaat, 
terwijl het merk voor h et overige wèl onder
scheidend vermogen heeft, geenszins aan het 
merk als geheel zijn onderscheidend vermo
gen ontneemt en dit tot ondeugdelijke ma
terie stempelt; 

dat intusschen het feit, dat zoodanig merk 
een element bevat, dat een eigenschap van 
de waar aanduidt, aan derden niet zal be
letten om met datzelfde woord een hoeda
nigheid van de door hem verhandelde gelijk
soortige waren aan te duiden; 

dat dan ook onjuist is 's Hofs oordeel, dat 
door het opnemen van een ondeugdelijk ele
ment in een dergelijk merk het ondeugdelijke 
woord zou worden gemonopoliseerd ten be
hoeve van den rechthebbende op dat merk; 

dat daarmee reeds de onjuistheid is geble-

ken van 's H ofs beslissing, dat er strijd van 
het merk "Herbol Schlagfest" met de open
bare orde zoude zijn, zoodat dit tweede mid
del gegrond is; 

0. dat, nu door het Bureau niet betwist is, 
dat het woord Herbol onderscheidend ver
mogen heeft, aan het merk "Herbol Schlag
fest" in ,zijn geheel onderscheidend vermogen 
niet kan worden ontzegd, terwijl evenmin ge
bleken is, dat dit merk ongeoorloofde materie 
zoude bevatten; 

dat mitsdien voor weigering van inschrij
ving op grond van art. 6 van het Unieverdrag 
ten deze geen plaats was en de Hooge Raad, 
doende wat het Hof had behooren t e doen , 
alsnog de inschrijving zal bevelen ; 

Vernietigt de aangevallen beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, zoomede 
die van de Arr.-Rechtbank alda~r; 

Beveelt de inschrijving ten name van ver
zoekster van het woordmerk "Herbol Schlag
fest" als verzocht. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat requestrante opkomt tegen de wei
gering van het Nederlandsch Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom om in het open
baar register, genoemd in art. 8 der Merken
wet, in te schrijven het te haren name bij het 
Internationaal Bureau te Bern ingeschreven 
woordmerk "Herbol-Schlagfest" voor lakken 
en lakverven (,,laques, peintures laquées); 

0. dat derhalve de vraag, of die weigering 
terecht of t en onrechte heeft plaats gevon
den, voornamelijk zal moeten worden beant
woord aan de hand van artikel 6 van het her -
ziene Unieverdrag van Parijs, goedgekeurd 
bij de Wet van 15 Maart 1928 S. 64, en van 
de artt. 1, 4 en s van de, bij diezelfde wet 
goedgekeurde, herziene Schikking van Ma
drid, en de Nederlandsche wetsbepalingen en 
rechtsbeginselen op het gebied van het Mer
kenrecht ten dezen slechts toepasselijk zijn, 
voor zoover voormelde in ternationale bepa
lingen daartoe aanleiding geven; 

0. dat het eerste middel dientengevolge 
reeds hierom niet tot cassatie zal kunnen lei
den, omdat laatstbedoelde bepalingen daarbij 
niet als geschonden of verkeerd toegepast 
zijn aangehaald; 

0 . voor zoover hieromtrent anders mocht 
zijn te oordeelen, dat het Hof bij zijne weer
legging van de door requestrante in appèl 
aangevoerde grief A feitelijk, derhalve in 
cassatie onaantastbaar en door requestrante 
dan ook niet bestreden, heeft beslist, dat het 
Duitsche woord "Schlagfest" (in het Neder
landsch weergegeven als "slagvast") voor 
ieder vakman verstaanbaar, een eigenschap 
aanduidt, n .l. dat het lakverfproduct een slag 
of stoot kan opvangen, zonder dat de verf er 
direct afspringt; 

0. dat requestrante stelt, dat zij het eerst 
het woord "Schlagfest" als merk is gaan ge
bruiken op ee n oogenblik, dat dit woord nog 
een zuivere fantasienaam was, en dat het 
derhalve niet ter zake doet, of dat woord 
later, na door requestrant veelvuldig te zijn 
gebruikt en nadat zij een intensieve reclame 
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voor het onderhavige merk had gemaakt, tot 
een bepaalde aanduiding van een eigenschap 
van Jak of lakverf zou zijn geworden, en het 
Hof mitsdien uit het oog zou hebben ver
loren, dat ook ten aanzien van de vraag "qua
liteitsaanduiding of niet" beslissend is het 
oogenblik van het eerste gebruik en dat een 
woord, dat aanvankelijk geen qualiteitsaan
duiding was en dus als merk kon worden ge
bruikt, later nooit meer als merk kan worden 
gedisqualificeerd, omdat het een qualiteits
aanduiding zou zijn geworden; 

0 . echter, dat het door het Hof vastge
stelde feit, dat het woord " Schlagfest", voor 
ieder vakman verstaanbaar, eene eigenschap 
aanduidt van de waar, waarvoor requestrante 
het - in combinatie met het reeds als afzon
derlijk merk ingeschreven woord "Herbol" -
als merk wenscht te bezigen, uitsluit, dat dit 
woord ooit door requestrante als zuivere fan
tasienaam zoude kunnen zijn gebezigd, zelfs 
al ware het, voordat requestrante het ging 
gebruiken, nimmer als qualiteitsaanduiding 
gangbaar geweest; 

0. toch, dat, indien een woord, dat men 
als merk wenscht te bezigen, voor ieder dui
delijk slechts een eigenschap der waar, waar
voor het bestemd is, aangeeft, de omstandig
heid, dat dit woord tevoren niet of niet tot 
dat doel was gebruikt, niet wegneemt, dat 
onderscheidend vermogen daarvan ontbreekt 
en het dus als merk niet kan worden gebezigd 
(H. R. 21 Juni 1935- 36 No. 3 m. o. P. S .); 

0. dat weliswaar de mogelijkheid niet is 
uitgesloten, dat eenequaliteitsaanduidingvan 
karakter verandert en door de beteekenis, 
welke het publiek aan het woord is gaan 
hechten, zich "doorzet" als handelsmerk 
(H. R. 14 April 1939 No. 944), doch dit geval 
zich ten dezen kennelijk niet voordoet, aan
gezien hier, naar de eigen voorstelling van 
requestrante, een door haar, blijkbaar ten 
onrechte, als fantasienaam beschouwd, woord 
van den aanvang af eene, zij het ook niet al
gemeen gebruikelijke, qualiteitsaanduiding 
blijkt te zijn geweest; 

0. dat derhalve de bij het middel opge
worpen vraag, of de rechter de onderschei
dende kracht van een woord heeft te beoor
deelen naar het tijdstip der inschrijving, dan 
wel naar dat van het eerste gebruik, als ten 
dezen zonder belang buiten beschouwing kan 
blijven; · 

0 . dat de grief, als zoude het Hof "door het 
woord "Schlagfest" als ondeugdelijke materie 
te ecarteeren" eene onjuiste methode van 
merkenvergelijking hebben toegepast, geen 
steek houdt, daar het Hof geenszins uit het 
oog heeft verloren, dat merken in hun geheel 
vergeleken moeten worden zonder uitschake
ling van de ondeugdelijke materie, maar in
tegendeel met juistheid blijkt te hebben in
gezien, dat, wanneer voor de combinatie "Her
bol-Schlagfest" eene bescherming als merk 
zoude worden verkregen, naast het reeds be
schermde merk "Herbol", daardoor, bij ver
gelij king in haar geheel van de combinatie 
met een merk, geheel of in hoofdzaak enkel 
overeenstemmende met het woord "Schlag
fest", reeds inbreuk op het gecombineerde 

woordmerk van requestrante zoude moeten 
worden aangenomen, hoewel dit woord op 
zich zelf als merk ondeugdelijk zoude zijn; 

0. dat voor het tweede middel hetzelfde 
geldt, als hierboven opgemerkt, voorzoover 
verzuimd werd bij dit middel de bovenge
melde artikelen van de Schikking van Madrid 
aan te halen en bovendien de in dit middel 
vervatte klacht omtrent onjuiste opvatting 
van het begrip "strij d met de openbare orde" 
bij gemis van aanhaling van art. 4 der Mer
kenwet niet voor beoordeeling in <.:assatie in 
aanmerking kan komen; 

0. dat overigens de stelling, dat een regel 
matige en rechtmatige inschrij ving van een 
merk in het land van oorsprong (i.c. Duitsch
land) en de internationale inschrijving bij het 
bureau te Bern als regel zonder meer moeten 
leiden tot inschrijving van dat merk hier te 
lande, niet kan worden aanvaard, daar die 
stelling in Jijnrechten strijd is met het arrest 
van den Hoogen Raad van 19 0ctober 1936-
'37 No. 71, B .I.E. 1937-29 m.n. B. M . T ., 
waarbij werd beslist, dat artikel 6 van het 
herziene Verdrag van Parijs niet medebrengt, 
dat naar gemis van onderscheidend vermogen 
een onderzoek niet mag worden ingesteld en 
zoodanig gemis ook niet mag worden aange
nomen, indien in het land van oorsprong de 
inschrijving slechts geschiedt na onderzoek 
van de gesteldheid van de aangeboden mer
ken, daar in gemeld artikel van zoodanige 
beperking niets is te vinden en deze, welke 
de draagwijdte van de in het tweede lid on
der 2 ° van dat artikel bedoelde uitzondering 
ten zeerste zou doen inkrimpen, ook niet ligt 
in den aard der zaak, noch steun vindt in de 
geschiedenis der desbetreffende bepaling ; 

0 . dat omtrent de mede in dit middel ver
vatte irrief betreffende beweerde toepassing 
van eene onjuiste methode van merkenver
gelijking moge worden verwezen naar het
geen dienaangaande hierboven omtrent ge
lijke grief ten aanzien van het eerste middel 
reeds is opgemerkt; 

0. dat het Hof niet heeft beslist, dat het 
woord "H erbol" onderscheidend vermogen 
zou missen, doch alleen, dat zulks met het 
woord "Schlagfest'' het geval is; 

0. dat dan ook weliswaar zoude kunnen 
worden betwijfeld, of het Hof zijne beslissing 
ten gunste van de weigering der inschrijving 
van de woordcombinatie "Herbol-Schlag
fest" terecht mede kon doen steunen op art. 
6, tweede lid, onder 2 ° van het Unieverdrag, 
volgens welke bepaling, voorzoover ten dezen 
van belang, de inschrijving slechts kan wor
de n geweigerd van "les marques dépourvues 
de tout caractère distinctif". doch 's Hofs 
b eslissing niettemin terecht mede steun heeft 
gezocht in voormeld art. 6, t weede lid, onder 
3 ° , volgens welke bepaling immers ook kun
nen worden geweigerd: ,,Jes marques qui sant 
contraires à la morale ou à l'ordre public"; 

0. immers, dat, naar uit de bestreden b e
schikking blijkt, het Nederlandsche Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom de inschrij . 
ving van het merk "Herbol-Schlagfest" heeft 
geweigerd op den aan requestrante medege
deelden grond, dat de inschrijving van dat 
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merk naast het merk "Herbol", dat reeds 
voor gelijke waren ten name van requestrante 
werd ingeschreven, ten onrechte den indruk 
zou wekken, dat behalve het woord "Herbol" 
ook nog het woord "Schlagfest" - een aan
duiding van een hoedanigheid van de waar 
- een onderscheidend deel van het merk zou 
vormen en deze weigeringsgrond bij het voor 
de Rechtbank gehouden v~rhoor van de zijde 
van het Bureau nog is verduidelijkt in dien 
zin, dat door inschrijving van het merk "Her
bol-Schlagfest" ook aan het, als aanduiding 
van eene eigenschap van de waar onderschei
dende kracht missende, woord "Schlagfest" 
zekere bescherming zou worden verleend, 
waardoor in strijd met de openbare orde dit 
woord op een bepaald gebied zou worden ge
monopoliseerd; 

0. dat het Hof dan ook, kennelijk in aan
sluiting hieraan, terecht strijd met de Neder
landsche openbare orde aanwezig heeft ge
acht, op grond, dat, wanneer door inschrij
ving van de woord-combinatie "Herbol
Schlagfest" eene bescherming als merk werd 
verkregen, daardoor uitteraard aan het woord 
,,Schlagfest", zij het in combinatie met "Her
bol", eene wezenlijke beteekenis als onder
deel van het merk zou worden toegekend, 
waarop het als aanduiding van een hoedanig
heid van de waar geen aanspraak kan maken, 
daar dit woord is gaan behooren tot het pu
bliek domein, waaraan het niet willekeurig 
meer kan worden onttrokken; 

0. dat de voorgestelde middelen mitsdien, 
naar de meening van ondergeteekende niet 
kunnen worden aanvaard; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

17/8 Juni 1943. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en Binnenlandsche 
Zaken. (Drankwet S. 1931 No. 476 Art. 
12 re lid sub 1°.) 

In strijd met de wet is een vergunning 
verleend, nu bij K. B. het maximum aan
tal vergunningen is vastgesteld op twee 
en dit aantal reeds was bereikt. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Nootdorp bij besluit van 16 December 1935 
aan wed. C. de Groot-Windmeyer ingevolge 
haar verzoek een volledige vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
hebben verleend voor het benedenvoorver
trek van het perceel Dwarskade 303, te 
Nootdorp; 

0. dat bij Koninklijk besluit van 19 Sep
tember 1910 no. 39 het maximum aantal ver
gunningen voor den kleinhandel in sterken 
drank voor de gemeente Nootdorp is vast
gesteld op twee, welk besluit sedertdien niet 
is ingetrokken of gewiizigd; 

dat op 16 December 1925 reeds twee zoo
danige vergunningen van kracht waren en 

het maximum aantal derhalve was bereikt; 
0. dat burgemeester en wethouders inge

volge artikel 12, eerste lid, sub r O 
., der Drank

wet (Staatsblad 1931, no. 476) de vergunning 
hadden moeten weigeren en derhalve hun 
voornoemd besluit van 16 December 1935 
geacht moet worden te zijn in strijd met de 
wet; 

Gelet op artikel 185 van de Gemeentewet 
en op artikel r van de Verordening No. 
193/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

· Besluiten: 
het besluit van burgemeester en wethou

ders der gemeente Nootdorp van 16 Decem
ber 1935, waarbij aan wed. C. de Groot
Windmeyer aldaar een volledige vergunning 
werd verleend, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. (A.B.) 

18 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 79; Armenwet · artt. 63 
en 69.) 

Een geschil over de vraag, of er ver
haal bestaat op den boedel van een over
ledene, welke onder voorrecht van boe
delbeschrijving is aanvaard, betreft eene 
rechtsverhouding, waarover de rechter 
niet anders kan beslissen dan in één ge
ding, gevoerd tegen allen te zamen. Aan 
het verweer door één der erven gevoerd 
en het tegen eene veroordeeling door één 
der erven ingesteld beroep moet rechts
gevolg worden toegekend mede ten op
zichte van de andere erven, zoodat niet 
afdoet, dat dit verweer niet mede is ge
voerd of het beroep niet mede is inge
steld door de andere erven. De gegrond
heid van het door dien éénen erfg.-naam 
gedaan verzet moet noodzakelijk leiden 
tot vernietiging van het bevelschrift 
mede ten opzichte van de overige erfge
namen. 

De vraag, of het door dien éénen erf
genaam gedaan verzet ook beteekenis 
heeft ten opzichte van anderen (niet me
de-erfgenamen), op wie éénzelfde staat 
van kosten betrekking heeft, moet wor
den opgelost overeenkomstig hetgeen in 
het W. v. B. Rv. geldt ingeval bij een 
tegen meer dan één gedaagde gewezen 
verstekvonnis één hunner verzet doet. 
Hieruit volgt, dat de stelling van het 
middel, dat verzet van wege de erven 
niet kan leiden tot vernietiging van het 
bevelschrift ten opzichte van de wedu
we, onjuist is. 

Ten deze is aan den Kantonrechter 
voorgelegd een staat van kosten voor on
dersteuning aan den man en na diens 
dood aan de weduwe, terwijl verhaal 
werd gezocht voor het totale bedrag op 
de nalatenschap en op de weduwe, zon
der dat uit dien staat bleek, welk bedrag 
voor ieder was besteed en voor welk be
drag ieder aansprakelijk werd gesteld. 
Het is duidelijk, dat een dergelijk stuk 
zonder meer zich niet leent als grondslag 
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voor het geven van een executorialen 
titel. De wet verplicht niet den Kanton
rechter, wiens taak het is op den staat 
een bevelschrift te plaatsen, ambtshalve 
te trachten dien staat te doen verbeteren. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Burgemeester der Gemeente Doetin

chem als die Gemeente vertegenwoordigende 
en als uitoefenende de bevoegdheden van 
Burgemeester en Wethouders dier Gemeente, 
wonende te Doetinchem, adv. Mr. A. E . J . 
Nysingh; 

dat de Arr.-Rechtbank te Arnhem, Kamer 
voor Burgerlijke Zaken bij beschikking van 
2x Januari 1943 met vernietiging van de be
schikking van den Kantonrechter te Terborg 
dd. 22 October 1942 D. J. Lieftink, wonende 
te Amsterdam, goed opposant heeft verklaard 
in het door hem tegen een bevelschrift tot 
verhaal van kosten als bedoeld in art. 69 der 
Armenwet, gedaan verzet en het bij voor
melde beschikking bekrachtigde bevelschrift 
dd. 3 September 1942 heeft vernietigd en 
den Burgemeester (nu requestrant) niet ont
vankelijk in zijn oorspronkelijk verzoek 
heeft verklaard; 

dat requestrant zich met deze uitspraak 
niet kan vereenigen en daartegen bij deze 
beroep in cassatie instelt; 

dat requestrant ingevolge art. 63 Armen
wet gerechtigd tot verhaal van de kosten 
van Armenverzorging door de Gemeente be
steed aan nu wijlen G. J. Lieftink te Doe
tinchem, in gemeenschap van goederen ge
huwd met H. Ch. ter Horst en aan deze 
laatstgenoemde op deze laatste en op de na
latenschap van eerstgenoemde, een rechter
lijk bevelschrift van tenuitvoerlegging heeft 
verzocht en verkregen op een door hem over. 
gelegden staat van de gemaakte kosten, aan
vangende voor het jaar 1931 en eindigende 
15 Augustus 1942, per dien datum een saldo 
aanwijzende van f 2911.39· en zulks op de 
bedoelde nalatenschap en op de bezittingen 
van de weduwe; 

dat in dien staat over het jaar 1940 de 
kosten van de steun, welke tot den overlij
densdatum van G. J. Lieftink (1 Februari 
1940) zijn verleend niet apart vermeld zijn 
en requestrant van oordeel was en is, dat 
zulks door de wet niet wordt voorgeschreven, 
daar het hier één en hetzelfde steungeval be
treft, door de Gemeente verleend aan de 
echtelieden samen, na het overlijden van den 
man voortgezet aan diens weduwe alleen; 

dat een der erfgenamen hierin aanleiding 
heeft gevonden, tegen het bevelschrift in 
verzet te komen, op louter formeele gronden, 
waarop de Rechtbank t en onrechte en in 
strijd met inhoud en strekking van de rege
ling van de mogelijkheid van verhaal, zooals 
c;lie door de Armenwet is gegeven en bedoeld, 
is ingegaan; 

dat requestrant, alvorens zijn middel van 
cassatie voor te dragen, zijn zienswijze nader 
ontwikkelt als volgt: 

Ingevolge art. 69 lid 3 Armenwet kan ver
zet gedaan worden door dengeen, tegen wien 
het verhaal wordt uitgeoefend. Voor zoover 

het bevelschrift tenuitvoerlegging heeft be
volen op de bezittingen van de weduwe is dat 
alleen de weduwe, die echter geen verzet ge
daan heeft. Hieruit volgt dat de vernietiging 
van het bevelschrift en de niet-ontvankelijk
verklaring in het oorspronkelijk verzoek (tot 
executoirverklaring) in ieder geval beperkt 
hadden moeten blijven tot het verhaal op de 
nalatenschap; 

Voor wat de nalatenschap betreft wordt het 
verhaal uitgeoefend tegen de erfgenamen 
met inachtneming van de uit art. 63 Armen
wet voortvloeiende beperking dat het ver
haal niet verder gaat dan op hetgeen tot de 
nalatenschap behoort; de erfgenamen hebben 
dus in zooverre recht van verzet. Moeten zij 
dat gezamenlijk uitoefenen, of kan een hun
ner het uitoefenen en zoo ja, heeft dat dan 
effect voor allen of alleen voor hem (diens 
aandeel in de nalatenschap)? 

De Rechtbank beantwoordt deze vragen 
beide in den telkens eerstgenoemden zin. Re
questrant is van oordeel dat dit onjuist is ; 
men zal moeten aannemen of wel dat het v·er
zet effect heeft alleen ten gunste van den
geen, die het doet of wel dat het verzet 
effect heeft ten aanzien van de geheele nala
tenschap, doch dat het dan ook slechts door 
alle erfgenamen gezamenlijk kan worden ge
daan. Dit laatste ligt met het oog op de wet
telijke regeling, welke verhaal op de nalaten
schap geeft en dus de nalatenschap ten aan
zien van het verhaal van de kosten van ar
menzorg als een afgescheiden vermogen be
handelt, het meest voor de hand. Oneenig
heid tusschen de erfgenamen is geen vol
doende grond voor een andere opvatting; 
wanneer 4 van de 5 erfgenamen tegen het 
verhaal geen bezwaar hebben mag het ver
haal door één erfgenaam niet worden ver
hinderd; ware het anders, dan toch hoogstens 
voor zoover diens aandeel in de nalatenschap 
betreft. 

Afgezien v,m de tot nu toe behandelde vra
gen of door één erfgenaam verzet kan wor
den gedaan, en hoever het dan strekt, is 
voorts de vraag te stellen of het verzet in 
casu voor wat zijn merites betreft, gegrond 
is. Deze vraag beantwoordt requestrant ont
kennend. Het bevelschrift is te vergelijken 
met een verstekvonnis, waarbij veroordeeld 
zijn a. de erfgenamen, b. de weduwe, om ge
zamenlijk één bedrag te betalen. Volgens de 
Rechtbank beteekent dat dat a en b veroor
deeld zijn ieder de helft van dat bedrag te 
betalen. Gesteld dat is juist, dan is groep a 
in casu tot minder veroordeeld - d.w.z. er 
wordt op de nalatenschap minder verhaald 
- dan waartoe de mogelijkheid bestond, ge
lijk direct uit den staat van kosten blijkt, 
wanneer men daarbij bedenkt dat voor de tot 
het overlijden gemaakte kosten de nalaten
schap voor roo % aansprakelijk is te stel
len; art. 63 lid 1, 2 ° Armenwet en art. 185 
B.W. 

Bij het door den erfgenaam gedaan verzet 
bestaat dus in casu geen werkelijk belang, 
hetgeen tot afwijzing van het verzet had 
moeten leiden. 

Doch zelfs indien in een bepaald geval de 
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constellatie een andere was en wel de moge
lijkheid bestond dat op de erfgenamen meer 
verhaald zou mogen worden dan waarvoor 
de nalatenschap aansprakelijk is, zou de be
slissing der R echtbank onjuist zijn. Zij heeft 
dan immers uit het oog verloren dat het haar 
taak was vast te stellen welk bedrag op de 
nalatenschap verhaald mag worden, hetgeen 
in de verzetprocedure kan geschieden. H et 
moge juist zijn, dat requestrant dit niet een
zijdig kan doen - al valt belang bij het ver
zet weg, indien hij, zooals in casu, dat op 
juiste wijze bij het bevel tot betaling heeft 
gedaan - het verzet kan niet verder strek
ken dan dat alsnog vastgesteld wordt het 
juiste bedrag dat op de nalatenschap ver
haald kan worden. Algebeele vernietiging en 
niet-ontvankelijkverklaring zouden alleen 
dan gewettigd zijn wanneer de wet had voor
geschreven dat executoirverklaring slechts 
mag geschieden op een kostenstaat welke bij 
meerdere aansprakelijke personen aangeeft 
welk deel van de kosten op ieder hunner be
trekking heeft. Die eisch stelt de wet ner
gens. Men moet dit ook anders zien. De wet 
slaat natuurlijk op het geval dat de kosten
staat zooals het in de stukken wordt ge
noemd, op één steungeval betrekking heeft. 
Een combinatie van meerdere zelfstandige 
steungevallen in één kostenstaat wordt niet 
bedoeld, maar is hier ook niet aan de orde. 
De weduwe is immers van het begin tot het 
eind in het steungeval betrokken. Alleen voór 
de erfgenamen van den man geldt dit niet 
voor het laatste deel, (de steungelden na 
diens overlijden uitgekt:erd). Zij kunnen uit 
den staat niet precies zien hoe groot dat 
laatste deel is. Het ware misschien wensche
lijk geweest dat in den staat voor het sterf
jaar twee bedragen waren genoemd in plaats 
van een; dat het toch gegeven bevelschrift 
nietig is en het verzoek daartoe niet ontvan
kelijk, gaat te ver. In het verzet kan de split
sing worden aangebracht. Staan de cijfers, 
die in de procedure genoemd zijn, niet vast, 
dan heeft de Rechter tot taak die vast te 
stellen. Vindt de Rechter dit zijn taak niet 
dan kan hij ook de executoirverklaring ver
nietigen voor zoover het de kostenstaat van
af den aanvang van het sterfjaar betreft. Tot 
het zonder meer alles te vernietigen wat ver
richt is bestaat geen aanleiding; eenig wer
kelijk of door de wet beschermd belang is 
daarbij niet betrokken. 

Mitsdien stelt requestrant voor als middel 
van cassatie: 

S . of v. t. van de artt. 63, 64, 65, 67, 69, 72 
en 76 Armenwet; 48 Rv., en 185 B . W. 

door op de in de aangevallen beschikking 
opgenomen gronden te beslissen, gelijk ver
meld, 

ten onrechte, 
a. omdat het door slechts één der erfgena

men gedaan verzet niet tot vernietiging van 
het bevelschrift tot ten uitvoerlegging kan 
leiden voorzoover verhaal bevolen is op de 
bezittingen van de weduwe, 

b. omdat een door slechts één der erfge
namen gedaan verzet niet-ontvankelijk is, 
subsidiair hoogstens voor wat diens aandeel 

in de nalatenschap betreft in behandeling 
had mogen zijn genomen en niet tot vernie
tiging van het bevelschrift tot ten uitvoerleg
ging kan leiden voor zoover verhaal bevolen 
is op het aandeel der overige erfgenamen in 
de nalatenschap, 

c. omdat belang bij het gedaan verzet ont
breekt, 

d. omdat de R echtbank uit het oog heeft 
verloren dat, indien uit het verstek tot exe
cutoirverklaring, den staat van gemaakte 
kosten en het bevelschrift tot ten uitvoerleg
ging niet blijkt voor welke bedragen de na
latenschap en de weduw" ieder aansprakelijk 
zij n , zulks niet tot v ernietiging en niet-ont
vankelijkverklaring mag leiden, doch in d e 
verzetprocedure die vaststelling alsnog heeft 
te geschieden, hetgeen tot 's R echters taak 
behoort. 

En verzoekt requestrant Uwen Raad eer
biedig d e aangevallen uitspraak van de Arr.
Rechtbank te Arnhem te vernietigen met 
zoodanige verdere beschikking, als Uw Raad 
zal vermeenen te behooren, kosten rechtens. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : D. J. Lieftink, 
wonende te Amsterdam, adv. Mr. A. P. C . 
P eters; 

dat hij heeft kennis genomen van het re
quest tot cassatie, ingediend namens den 
Burgemeester der gemeente Doetinchem, als 
die gemeente vertegenwoordigende en als 
uitoefenende de bevoegdheden van Burge
meester en Wethouders van die gemeente, 
door den advocaat Mr. A. E. J. Nysingh, te 
's-Gravenhage, en tegen dit cassatieberoep 
het navolgende aanvoert: 

H et middel van cassatie is in al zijn onder
deelen ongegrond en het ingestelde beroep 
zal derhalve moeten worden verworpen, 
waartoe verweerder ten aanzien van ieder 
d\er onderdeelen het volgende aanvoert: 

a. Als de niet ontvankelijk verklaring van 
het oorspronkelijk verzoek, door verzoeker 
tot cassatie ingediend, door de R echtbank 
terecht is uitgesproken, dan kon deze niet 
beperkt blijven tot het verzoek, voor zover 
dit óetrekking had op de nalatenschap van 
G. J. Lieftink, en de Rechtbank moest, toen 
zij de beschikking van den Kantonrechter te 
Terborg vernietigde, het gehele, door deze 
beschikking bekrachtigde, bevelschrift ver
nietigen. 

Immers, ook ten aanzien van de bezittin
gen van de weduwe van G. J. Lieftink is niet 
aangegeven, welk bedrag van de totale som 
van het bevelschrift op haar bezittingen zou 
moeten worden verhaald. In geen geval is 
dit het volle bedrag van f 2911.39. Hoeveel 
dit echter wel is, wordt in het bevelschrift 
niet vermeld. Er blijkt ook uit geen enkel 
processtuk tot welk bedrag dit verhaal zou 
moeten plaats vinden en aan den Rechter 
zijn geen gegevens verstrekt, die hem een 
splitsing van de in het verzoekschrift en be
velschrift genoemde cijfers mogelijk maken. 
Verzoeker geeft zelf toe, dat het wenselijk 
zou zijn geweest, op de kostenstaat een split-
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sing voor het jaar 1940 aan te brengen. In
dien hij dat gedaan had, zou verweerder de 
gesplitste cijfers hebben kunnen kennen, 
doch verzoeker miste het recht op het exploit 
van betekening eigenmachtig zodanige split
sing aan te brengen. Verhaal kan nu eenmaal 
niet plaats vinden, indien niet nauwkeurig 
is aangegeven tot welk bedrag en dit geldt 
ook ten aanzien van het verhaal op de bezit
tingen van de weduwe Lief tink. Ten onrechte 
stelt in dit verband verzoeker de schending 
van art. 185 B. W., omdat de Rechtbank er 
niet van is uitgegaan, dat de schulden van 
de gemeenschap op de nalatenschap van den 
man niet verhaalbaar zouden zijn. 

b. De beneficiaire erfgenaam is niet in 
staat de nalatenschap te liquideren en daar
na rekening en verantwoording te doen als 
de vordering van de gemeente op de nala
tenschap niet kan worden opgevoerd en er
kend tot een bepaald bedrag, dat bij rech
terlijke uitspraak is vastgesteld en wanneer 
hij niet kan vermelden, hoeveel voor elk der 
crediteuren in het bijzonder voor de ge- . 
meente als preferente schuldeiseres, beschik
baar is. Als reeds bij het begin een fout ge
maakt wordt, kan bij het einde de rekening 
niet in orde zijn. 

Er is bij een beneficiair aanvaarde nala
tenschap geen sprake van een aandeel van 
elk der erfgenamen in die nalatenschap, 
voordat, na de rekening en verantwoording, 
is gebleken, dat er een saldo bestaat. Het 
verzet kan dus niet beperkt blijven tot een 
zodanig aandeel. 

Eén erfgenaam kan te allen tijde opkomen 
voor de belangen van de nalatenschap, ook 
als de andere erfgenamen zich afzijdig hou
den. Immers, één erfgenaam kan verzegeling 
en ontzegeling van de goederen der nalaten
schap vorderen, één kan de openbare ver
koping van roerend- en onroerend goed door
zetten, één erfgenaam kan beneficiair aan
vaarden en dit alles heeft rechtsgevolgen, ook 
ten aanzien van alle andere erfgenamen. In
dien het standpunt van verzoeker juist ware 
- quad non - dan zou één der erfgenamen 
tegen de wil van alle anderen kunnen tegen
houden, dat een procedure als de onderhavige 
wordt gevoerd. De beslissing daarover staat 
aan elk der erfgenamen vrij en hiervoor kan 
geen meerderheid van stemmen, noch min
der algemeenheid van stemmen worden ver
eist. De rechterlijke uitspraak is in het on
derhavige geval een declaratoire, die op de 
gehele nalatenschap betrekking heeft. 

c. Elke erfgenaam, ook verweerder, heeft 
er belang bij te weten, welk bedrag van de 
vordering van de gemeente op de nalaten
schap verhaalbaar is en welk bedrag op de 
bezittingen van de weduwe en om te weten 
in hoeverre de nalatenschap toereikend is 
tot de betaling van de vordering. Derhalve 
hij heeft belang bij een eventueel saldo tn 
wel bij een zo groot mogelijk saldo van de 
beneficiair aanvaarde nalatenschap. Dit 
klemt te meer, omdat verweerder onder
houdsplichtig is en voor zover de nalaten
schap niet toereikend zou zijn, zou de ge
meente derhalve op hem verhaal kunnen 

zoeken. 
d. Het is niet de taak van den appèlrechter 

bij zijn vonnis te splitsen, wat als één geheel 
is gevorderd. Het bevelschrift is inderdaad 
te vergelijken met een vonnis. Daaruit volgt, 
dat verzoeker niet het recht had het dictum 
op zijn eigen wijze te interpreteren. De ap
pèlrechter kon, nu niet de splitsing gevor
derd was, onmogelijk zelfstandig het bedrag 
van het verhaal vaststellen. Anders ware het, 
indien het bedrag, waarvoor verhaal gevor
derd wordt, zou worden betwist of in geval 
van een geschil over de doelmatigheid van 
de gedane uitgaven. 

Uit de staat van kosten blijkt weliswaar, 
dat van 1931 tot aan de dood van G. J. Lief
tink meer voor de ondersteuning van hem 
en zijn echtgenoote is uitgegeven dan de 
helft van f 2911.39, maar dit ontneemt aan 
verweerder niet het belang, precies het be
drag te kennen, dat op de nalatenschap moet 
worden verhaald. Ook bij het verzet heeft 
verzoeker geen poging gedaan om aan de 
geopperde bezwaren tegemoet te komen. In
dien ouders met samenwonende kinderen of 
samenwonende broers en zusters zouden zijn 
ondersteund, zou na het overlijden van één 
hunner, niet het ondersteunde bedrag op één 
staat mogen worden gebracht. 

Verweerder heeft derhalve terecht ver
langd een splitsing van het over 1940 be
taalde bedrag en opgave voor welk gedeelte 
daarvan de tenuitvoerlegging op de nalaten
schap enerzijds en op de bezittingen van zijn 
moeder anderzijds werd gevorderd. Terecht 
heeft de Rechtbank verzoeker ten aanzien 
van zijn vordering in haar geheel niet ont
vankelijk verklaard. 

Op alle bovenvermelde gronden heeft ver
weerder de eer Uw Raad te verzoeken de 
beschikking van de Arr.-Rechtbank te Arn
hem d.d. 21 Januari 1943, waarvan cassatie, 
te bevestigen, kosten rechtens. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Hooge Raad het wenschelijk oor

deelt de onderdeelen van het voorgedragen 
middel van cassatie te behandelen in de 
volgorde b, a, d en c; 

0 . omtrent onderdeel b: 
dat een geschil over de vraag, of er ver

haal bestaat op den boedel van een overle
dene, welke - gelijk ten deze - onder voor
recht van boedelbeschrijving is aanvaard, 
betreft een rechtsverhouding waarover de 
rechter niet anders kan beslissen dan in één 
geding gevoerd tegen allen te zamen, omdat 
het rechtens noodzakelijk is, dat de beslis
sing ten opzichte van elk luidt in éénzelfden 
zin; 

dat bij een geschil van zoodanigen aard 
aan het verweer door één der erven gevoerd 
en het tegen P.en veroordeeling door één der 
erven ingesteld beroep rechtsgevolg moet 
worden toegekend mede ten opzichte van de 
andere erven, zoodat niet afdoet, dat dit ver
weer niet mede is gevoerd of het beroep niet 
mede is ingesteld door de andere erven; 

dat mitsdien onjuist is de in dit onderdeel 
vervatte stelling, dat het verzet van den 
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erfgenaam D. J. Lieftink alleen niet ontvan
kelijk zou zijn, terwijl de gegrondheid van 
het door hem gedaan verzet noodzakelijk 
moest leiden tot vernietiging van het bevel
schrift mede ten opzichte van de overige 
erfgenamen; 

0. wat betreft onderdeel a: 
dat dit onderdeel de vraag aan de orde 

stelt, of, indien bij éénzelfden staat van kos
ten verhaal wordt gezocht tegen meerdere 
personen - tusschen welke niet een verhou
ding bestaat als bij onderdeel b behandeld 
-, het door één hunner overeenkomstig art. 
69, lid 3, Armenwet gedaan verzet tegen het 
op den staat door den Kantonrechter gestel
de bevelschrift, mede beteekenis heeft ten 
opzichte van de anderen; 

dat deze vraag moet worden opgelost over -
eenkomstig hetgeen in het W. v. B. Rv. geldt 
in geval bij een tegen meer dan één gedaagde 
gewezen verstekvonnis één hunner verzet 
doet; 

dat alsdan met toepassing van het in art. 
79, lid 2, neergelegde beginsel, tusschen alle 
partijen opnieuw uitspraak wordt gedaan bij 
een en hetzelfde vonnis, hetwelk ten opzichte 
van alle partijen als een vonnis op tegen
spraak gewezen wordt beschouwd; 

dat de wet er hierbij van uitgaat, dat de 
rechter bij dit vonnis ook den eisch tegen de 
niet verschenen gedaagden opnieuw zal be
oordeelen en, gelet mede op hetgeen door 
den wel verschenen gedaagde is aangevoerd 
ten opzichte van hetgeen van hem gevorderd 
wordt, den eisch tegen de niet verschenenen 
zal kunnen afwijzen, indien deze den rechter 
- gelijk art. 76 zegt - onrechtmatig of on
gegrond voorkomt; 

dat derhalve de in onderdeel a vervatte 
stelling, dat het verzet vanwege de erven 
niet kan leiden tot vernietiging van het be
velschrift ten opzichte van de weduwe onge
grond is; 

0. wat onderdeel d aangaat: 
dat ten deze aan den Kantonrechter een 

staat van kosten werd voorgelegd, waaruit 
bleek, dat over het tijdvak 1931-15 Augus
tus 1942 eerst aan den erflater en na diens 
overlijden op 1 Februari 1940 aan zijn we
duwe ondersteuning zou zijn verleend, ter
wijl verhaal werd gezocht voor het totale be
drag op de nalatenschap en op de weduwe, 
zonder dat uit dien staat bleek, welk bedrag 
voor ieder was besteed en voor welk bedrag 
ieder werd aansprakelijk gesteld; 

dat duidelijk is, dat een dergelijk stuk zon
der meer zich niet leent als grondslag voor 
het geven van een executorialen titel, terwijl 
de wet de Kantonrechter, wiens taak het is 
op den staat een bevelschrift te plaatsen, 
niet verplicht om ambtshalve te trachten den 
staat te doen verbeteren; 

dat derhalve de Rechtbank alleszins ge
rechtigd was om, na gedaan verzet in hooger 
beroep doende wat de Kantonrechter aan
stonds had vermogen te doen, de gemeente 
bij een dergelijke staat van kosten niet-ont
vankelijk te verklaren in haar verzoek; 

0. dat ook onderdeel c faalt, daar uit het 
omtrent onderdeel d overwogene volgt, dat 

alleszins belang bij het gedaan verzet aanwe
zig was; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Proc.- Gen. Berger. 

Post alia: 
0. dat onderdeel a van dit middel niet ge.

grond voorkomt, omdat, bijaldien de Recht
bank op de door haar aangevoerde formeele 
gronden den requestrant in zijn oorspronke
lijk verzoek terecht niet-ontvankelijk mocht 
hebben verklaard, deze beslissing niet be
perkt kon blijven tot het verzoek, alleen 
voor zoover het de nalatenschap van G. J. 
Lieftink betrof, doch uitteraard in verband 
met het oordeel der Rechtbank, dat in het 
onderhavige geval niet alle gedeclareerde on
dersteuningskosten op één staat hadden mo
gen worden gebracht, nu daaruit niet kon 
worden opgemaakt, niet alleen in hoeverre 
de daarop voorkomende bedragen op de na
latenschap van wijlen G. J . Lieftink zouden 
kunnen worden verhaald, doch evenmin, in 

• hoeverre zulks ten aanzien van de bezittin
gen zijner weduwe het geval zoude zijn, wel 
moest leiden tot vernietiging van het ge
heele, op dien staat van kosten gegeven, be
velschrift van den Kantonrechter; 

0. ten aanzien van onderdeel b, dat art. 63 
Armenwet bepaalt, dat het verhaal der kos
ten van ondersteuning na overlijden van den 
ondersteunde geschiedt op zijne nalatenschap 
en dus niet op zijne erfgenamen, ieder voor 
hun aandeel; dat het op den staat van kos
ten gestelde bevelschrift zich dan ook niet 
behoeft te richten tegen ieder der erfgena
m en in persoon; dat wel volgens art. 69, lid 
3, der genoemde wet tegen het bevelschrift 
in verzet kan komen degene, tegen ·wien het 
verhaal wordt uitgeoefend, doch die wet 
geene bepaling bevat omtrent de wijze van 
verzet tegen een verhaal op de nalatenschap 
van den overleden ondersteunde; 

dat daarom eenerzijds zoude kunnen wor
den aangenomen, dat het verzet in zoodanig 
geval behoort te geschieden door de geza
menlijke erfgenamen, doch anderzijds niet 
valt in te zien, welk redelijk bezwaar ertegen 
zoude kunnen bestaan om het verzet van 
éénen enkelen erfgenaam ontvankelijk te 
achten, waar dit verzet nimmer ten nadeele, 
doch uitsluitend ten voordeele van de be
trokken nalatenschap en dus van zijne mede
erfgenamen kan strekken, terwijl de behan
deling van zoodanig verzet uitteraard niet 
kan worden beperkt tot het aandeel van den 
opposant in de betrokken nalatenschap, daar 
het verhaal niet wordt uitgeoefend op diens 
aandeel in de nalatenschap, doch op die na
latenschap in haar geheel; 

0. dat derhalve ook dit onderdeel niet tot 
cassatie behoort te leiden; 

0 . dat het zelfde geldt voor onderdeel c, 
daar uitteraard iedere erfgenaam er belang 
bij heeft te weten, welk bedrag op de nala
tenschap verhaalbaar is uit kracht van het 
gegeven bevelschrift en zich niet behoeft 
neer te leggen bij eene, door het verhalend 
lichaam bij het exploit van beteekening van 
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dat bevelschrift te dien aanzien gemaakte 
berekening; 

0 . dat het den ondergeteekende dan ook 
wil voorkomen, dat de Rechtbank met juist
heid heeft .geoordeeld, dat requestrant geen 
recht had om het bevelschrift zelfstandig te 
interpreteeren en nader te preciseeren op de 
wijze, als in het exploit van 4 September 
1942 is geschied, en het bevelschrift, nu 
daaruit niet blijkt, tot welk bedrag het ver
haal op de nalatenschap en tot welk bedrag 
het op de bezittingen der weduwe Lieftink 
wordt gezocht, terecht heeft vernietigd en 
den requestrant in zijn oorspronkelijk ver
zoek niet-ontvankelijk heeft verklaard; dat 
weliswaar het karakter der onderhavige pro
cedure medebrengt dat de R echter, ervan 
uitgaande, dat eene aanspraak op verhaal 
tot een lager dan het berekende bedrag be
staat, zelfstandig heeft vast te stellen, voor 
welk bedrag dan wel verhaal gerechtvaardigd 
is (v.g. H.R. 8 Juli 1941 No. 926), doch van 
zoodanig uitgangspunt, naar de meening van 
ondergeteekende, in dezen geen sprake kan 
zijn, nu uit den staat· van kosten en het be
velschrift niet bleek, voor welk bedrag op de 
nalatenschap en voor welk bedrag op de be
zittingen der weduwe Lieftink verhaal werd 
gezocht; 

0. dat derhalve ook onderdeel d van het 
middel niet als juist kan worden aanvaard; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

2z Juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Textielproductenbeschikking 
1940 II art. 7bis.) 

Adv.-Gen. Rombach: Art. 7bis der 
Textielproductenbeschikking 1940 II 
geldt voor een ieder, en niet alleen voor 
een onderneming in den zin van art. 1 

dier beschikking (zoo ook stilzwijgend de 
H.R.). 

Op het beroep van A. J. 0. te Aalten, van 
beroep pakhuisknecht, req. van cassatie te
gen een mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Zutphen 
van 3 Maart 1943, waarbij req. ter zake van: 
in strijd handelen met een voorschrift gesteld 
bij of krachtens de Distributiewet 1939, met 
uitzondering van de voorschriften gesteld 
krachtens art. 15, lid 2, met aanhaling van 
de artt. 1, 2, 7bis T extielproductenbeschik
king 1940 II, 4, 5, 6, 7, 8 Distributiewet 1939, 
r, 3 Econ. Sanctiebesluit r94r, 23, 91: Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van twee
honderd gulden, twee maanden vervangende 
hechtenis en verbeurdverklaring van de in
beslag genomen goederen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Zutphen heeft ten 
laste van dezen req. bewezen verklaard, dat 
hij, die te Aalten woont, aldaar op of om
streeks 7 April 1942, in strijd met het te dien 
aanzien bepaalde in de textielproductenbe-

schikking 1940 II, 14 heereninterlockonder
broeken, 19 wollen damescamisoles, 2 cou
pons zwartzijden jap_onstof, 7 coupons blauw
zijden japonstof, 1 coupon bruinroode wol
len japonstof, 2 coupons blauwe halfwollen 
japonstof en 2 coupons bruine halfwollen ja
ponstof, zijnde al deze goederen textielpro
ducten als bedoeld in art. 1 van de textiel
productenbeschikking 1940 II, voorhanden 
heeft gehad zonder daartoe van of vanwege 
den Directeur van het Rijksbureau voor de 
Distributie van Textielproducten door den 
Handel verkregen schriftelijke vergunning. 

Wegens "in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij of krachtens de Distribu
tiewet 1939 met uitzondering van de voor
schriften gesteld krachtens art. 15 lid 2" werd 
req. veroordeeld in een geldboete van f 200 
of 2 maanden hechtenis met verbeurdver
klaring van de inbeslag genomen goederen. 
Toegepast werden de artt. 1, 2 en 7bis der 
Textielproductenbeschikking 1940 II en art. 
1 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit 1941. 

Bij de stukken bevindt zich een geschrift, 
aan het hoofd dragende de woorden "schrif
tuur van cassatie" waarin eenige "middelen 
van cassatie" worden geformuleerd en toe
gelicht. 

Aangezien dit stuk is onderteekend niet 
door req. zelf maar door een advocaat te D e
venter, van wien echter noch door een daar
toe strekkende verklaring van dien advocaat 
zelf, noch door een bijzondere volmacht blijkt 
dat hij tot het indienen van dat stuk gemach
tigd is, kan dit geschrift niet als een schrif
tuur van cassatie in den zin van art. 433 Sv. 
worden beschouwd. 

Dezelfde advocaat had req. ter zitting van 
den Econ. rechter als raadsman ter zijde ge
staan. 

Wij lezen in het vonnis: 
0. dat de raadsman weliswaar heeft aan

gevoerd, dat het in het eerste lid van art. 
7bis der textielproductenbeschikking 1940 Il 
gesteld verbod niet kan bedoeld zijn voor 
verdachte als particulier, doch de rechter 
deze weer verwerpt, vermits bedoeld verbod 
zonder eenige beperking luidt evenals het 
verbod gesteld in art. 6bis van genoemde be
schikking, zulks in tegenstelling met de be
palingen in de artt. 6 en 9 van de beschik
king, welke slechts gelden t. a. v. onderne
mingen in den zin van de beschikking; dat 
voorts, voorzoover met dit verweer een be
roep wordt gedaan op de ongerijmdheid van 
een dergelijk algemeen geldend verbod, ook 
te dien aanzien het verweer mag worden ver
worpe n , daar d e rechter de innerlijke waarde
of billijkheid der wet niet mag beoordeelen ; 
dat tenslotte uit de omstandigheid dat ver
dachte de in de telastelegging bedoelde goe
deren verborgen had, voldoende aanwijzing: 
van schuld van verdachte aan het hem t en 
Jaste gelegde feit volgt. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen volgt dat 
eenige opsporingsambtenaren in de woning 
van req. een groote koffer verborgen achter 
de kachelplaat hebben gevonden, inhoudende 
de in de telastelegging vermelde goederen en 
dat req. ter zitting heeft toegegeven, dat hij 
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dien koffer achter de kachelplaat in zijn huis
kamer verborgen had. 

Uit deze bewijsmiddelen kon de rechter 
het bewezenverklaarde afleiden, en ook, dat 
dit viel onder art. 7bis van voormelde be
schikking, luidende: Het is verboden textiel
producten in voorraad of voorhanden te hou
den, zonder daartoe van of vanwege den di
recteur (van het Rijksbureau voor de distri
butie van textielproducten door den Handel) 
verkregen schriftelijke vergunning. 

Het feit dat de beschikking spreekt van 
voorhanden "houden" terwijl telastelegging 
en bewezenverklaring den term voorhanden 
,,hebben" gebruiken, acht ik niet van be
teekenis en verder ben ik het met den Econ. 
Rechter geheel eens, dat art. 7bis der Be
schikking geldt voor een ieder en niet alleen 
voor een onderneming in den zin van art. 1 

der Beschikking. 
Het is waar dat deze bepaling, volgens 

welke derhalve ieder die een linnenkast of 
een hoeveelheid reservekleeding bezit, daar
toe vergunning moet hebben verkregen van
wege den Directeur van een Rijksbureau, 
zonderling aandoet. (Men zie ook de mee
ning van het Amsterdamsche Hof blijkens 
de zaak waarin Uw Raad op 9 Nov. 1942 
arrest wees (N. J. 1942, no. 12) . In de prak
tijk zullen die vergunningen niet worden ge
vraagd en het zal ook zeker niet de bedoe
ling zijn geweest, dat zij gevraagd zouden 
worden. Het resultaat is dat bij na ieder bur
ger van Nederland, ofschoon hij in het geheel 
niets strafwaardigs gedaan heeft, niettemin 
wegens een strafbaar feit zou kunnen wor
den vervoigd. 

Ik geef dan ook toe, dat uit een oogpunt 
van crimineele politiek deze toestand in het 
geheel niet te rechtvaardigen is. De regeling 
behoort echter niet als strafwetgeving, maar 
als een onderdeel eener administratieve (dis
tributie) wetgeving te worden beschouwd en, 
als zoodanig bezien, kan zij vermoedelijk ook 
uit de gebleken noodzakelijkheid geheel wor
den verklaard. De correctie moet worden ge
vonden in de eerste plaats in het opportuni
teitsbeginsel bij de vervolging en voorts in 
de vrijheid van den rechter om bij de be
-straffing tot het algemeen minimum af te 
dalen. H et staat den rechter echter niet vrij 
de regeling als onverbindend buiten toepas
sing te laten. Ik heb de eer te concludeeren 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand door of vanwege den 
req. eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0. dat wel is waar bij den Hoogen Raad is 
ingekomen eener schriftuur, ingediend en on
derteekend door den advocaat te Deventer 
Mr. M. H. van Hoogstraten, maar op dit 
stuk niet kan worden gelet, aangezien het 
niet voldoet aan den eisch van art. 452 in 
verband met art. 450 Sv., dat genoemde ad
vocaat verklaart tot de indiening der schrif-

tuur bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, dan 
wel wordt overgelegd een bijzondere schrif
telijke volmacht te zijnen name; 

0. dat ook geen gronden zijn gevonden 
waarvoor het bestreden vonnis ambtshalve 
zoude behooren te worden gecasseerd; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

21 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. [Woningwet art. 6; Achtste Ver
ord. R.-C. betr. bijz. maatregelen op 
adm. rechterlijk gebied (152-1941), 
art. 3.] 

De Rechtbank heeft de t.1.1. (bouwen 
zonder schriftelijke toestemming van B. 
en W.) aldus uitgelegd, dat deze mede 
omvat, dat req. heeft doen bouwen zon
der schriftelijke vergunning van den 
Burgemeester, waarnemend de taak van 
B. en W. Deze uitlegging is, gezien de 
door de Rechtbank op juiste wijze weer
gegeven strekking van de Verordening 
R.-C. 152-1941, met de woorden der t .1.1. 
niet onvereenigbaar. 

Op het beroep van M. M. H . L ., van be
roep directeur, wonende te Drunen, req. van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Hertogenbosch van II Febr. 1943, 
waarbij in hooger beroep, m et vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
's-Hertogenbosch van 8 April 1942, req. ter 
zake van: ,,zonder schriftelijke v,:rgunning 
van B. en W. een gebouw bouv,en'', met aan 
haling van de artt. 6a (lees 6, eerste lid, aan
hef en sub a) en 59 der Woningwet, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
40 gulden en eene vervangende htchtenis 
van 30 dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee, 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namen~ 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
" S., althans v. t. van art. 352 Sv., art. ó 

Woningwet en de artt. 1 en 3 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche ,~ebied hetreffer.
de bijzondere maatregelen op administratief 
rechterlijk gebied van II Aug. 1g42 (lees 
1941, Red.), doordat de Rechtbar.k ten on
rechte heeft aangenomen, dat de tenlaste
legging vervat in de dagvaarding van req. 
de dato IQ Febr. 1g42 een strafbaar feit be
vatte, niettegenstaande die tenlastelegging 
niet inhield, dat req. had gebouwd zonder 
schriftelijke vergunning van ..-!en Burgemees
ter, althans zonder schriftelijke vergunnmg 
van den Burgemeester, waarnemende de taak 
van B . en W. 

Immers ten tijde van het 1,legen van het 
' feit (5 Dec. 1g41) oefenden de c•Jllei,es van 

B. en W . overeenkomstig art. 1 van c!e voor
noemde Verordening van den Rijkscommis
saris geen werkzaamheden meer uit. D e taak 
namelijk, die voor het in werking treden der 
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verordening aan B . en W. toekw::m, werd 
ingevolge art. 3 der bedoelde verordening 
waargenomen door den Burgemeester. 

De Burgemeester alleen en niemand :m
ders kon derhalve op 5 Dec. 1942 vergun-
ningen ingevolge art. 6 van de Vv'oningwet 
verleenen." 

0. dat bij het bestreden vonms, met qua-
1ificatie en strafoplegging als voormeld over
eenkomstig de dagvaarding bewezen is ver
klaard, dat req. in de tweede helft van het 
jaar 1941 te Drunen zonder ·schriftelijke ver
gunnin g van B. en W. dier gemeente een 
gebouw van baksteen van ongeveer 2.88 me
ter breedte en 3.92 meter lengte, van welk 
gebouw de muren op 5 Dec. 1941 een hoogte 
hadden van ongeveer 1.26 met e r, heeft doen 
bouwen op een terrein gelegen aan de Bari
huisstraat aldaar; 

0. wat het middel betreft, 
dat namens req. ter terechtzitting der 

Rechtbank reeds op denzelfden grond is aan
gevoerd, dat het hem telaste gelegde feit niet 
strafbaar zou zijn, maar de Rechtbank dat 
verweer heeft verworpen op deze gronden 
dat de bepaling van de verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied van II Aug. IQ4I no. 152' 
1941), dat de taak van het college van B. 
en W . wordt waargenomen door den Bur
gemeester, volgens haar duidelijke bewoor
dingen, niet de strekking heeft, het college 
van B. en W . geheel te doen vervangen door 
den Burgemeester, zoodat, telkens wanneer 
e en wettelijk voorschrift van B . en w. 
spreekt daarvoor zou moeten worden ge-
1ezen: ,,de Burgemeester", doch slechts deze 
strekking heeft, dat de aan B. en W. opge
dragen taak door den Burgemeester wordt 
waargenomen, met het gevolg, dat, waar de 
Burgemeester ter uitoefening van die taak 
handelt, B. en W. geacht moeten worden 
gehandeld te hebben; dat mitsdien, wil de 
den verdachte ten laste gelegde overtreding 
van art. 6 der Woningwet bewezen verklaard 
kunnen worden, bovendien moet blijken, dat 
de verdachte ten deze zonder schriftelijke 
vergunning van den Burgemeester der ge
meente Drunen handelde, doch de meerbe
doelde verordening van den Rijkscommissa
ris aan de strafbaarheid van het ten laste 
gelegde niet kan afdoen; 

dat de Rechtbank derhalve de telasteleg
ging aldus heeft uitgelegd, dat deze mede 
omvat, dat req. heeft doen bouwen zonder 
schriftelijke vergunning van den Burgemees
ter der gemeente Drunen, waarnemende de 
"taak van B . en W., in overeenstemming met 
welke uitlegging zij de bewezenverklaring 
mede heeft doen steunen op een verklaring 
van req., dat hij het daarin omschreven ge
bouw heeft doen bouwen zonder vergunning 
van den Burgemeester van genoemde ge
meente, waarnemende de taak van B. en W.; 

dat deze uitlegging, gezien de door de 
Rechtbank op juiste wijze weergegeven 
strekking van de meergenoemde bepaling 
van de verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
no. 152/r941, met de woorden der telaste-

legging niet onvereenigbaar is, en dus in 
cassatie moet worden geëerbiedigd; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Ho/steyn]. 

(N. J.) 

21 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet S . 1931 No. 476, art. 
59.) 

Aanwezigheid van schuld bij den da
der behoort niet tot de elementen van 
deze overtreding. 

Weliswaar is in het algemeen bij ge
bleken afwezigheid van alle schuld straf
baarheid uitgesloten, maar de bijzondere 
meening van gerequireerde, dat hij in 
een met zijn ve,lofslocaliteit binnenshuis 
gemeenschap hebbend vertrek, waarvoor 
geen vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein was verleend 
(blijkens de bewiismiddelen een woon
kamer) uitsluitend voor na te noemen 
militairen bestemde sterken drank in 
voorraad mocht hebben, uitsluitend steu
nende op het feit, dat hij door de betref
fende Duitsche militaire autoriteiten 
overeenkomstig de daarvoor bestaande, 
maar wat inhoud en strekking betreft 
niet nader genoemde voorschriften, be
last was met het in zijn verlofslocaliteit 
verstrekken van dranken aan Duitsche 
militairen, is niet voldoende om daaruit 
zulk een afwezigheid van alle schuld bij 
gerequireerde in deze te kunnen afleiden. 
(Anders: Adv.-Gen. Holsteijn .) 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr.
Rechtb. te Haarlem, req. van cassatie tegen 
een vonnis van genoemde Rechtbank van 
18 Febr. 1943, waarbij in hooger bernep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Zaandam dd. 3 Nov. 1942, J. 
S ., van beroep caféhouder, wonende te Zaan
dam, ontslagen is van alle rechtsvf!rvolging; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld en toegepast bij schrif
tuur, luidende: 

"S. of v. t. van de artt. 59 t:n 65 der 
Drankwet S. 1931 no. 476 en van de artt. 
350, 35•, 352, 358, 359, 423 en 425 Sv. door 
de beslissing, dat verdachte ter zake van het 
telastegelegde en bewezen- (en ook straf
baar)- verklaarde niet strafbaar is, niet vol
doende met redenen te omkleeden;" 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, dat req. te Zaandam op of om
streeks 2 Sept. 1942 des voormiddags om
streeks II uur 30, als hoofd van een in per
ceel Oranjestraat 72 gevestigd verlofshou
dersbedrijf, in een localiteit van f:emeld per
ceel, voor welke localiteit niet was verleend 
eenige vergunning als bedoeld in de Drank-
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wet S. 1931 No. 476 en welke loca.liteit bin
nenshuis gemeer.schap had met een anderè 
localiteit, waarvoor een verlof A in den zin 
van voormelde wet was verleend. een hoe
veelheid citroenjenever in voorraad heeft 
gehad; 

O.dat de Rechtbank voorts nog heeft over
wogen dat het bewezene oplevert de over
treding "als hoofd van het bedrijf in eene 
localiteit, die met eene localiteit, waarvoor 
een verlof A is verleend, binnenshuis ge
meenschap heeft, en waarvoor niet eene ver
gunning is verleend, sterken drank in voor
raad hebben", strafbaar gesteld bij art. 59 
aanhef, lid 1 sub 7 en lid 3 der Drankwet 
(S. 1931 No. 476); dat echter, n u gebleken 
is, dat verdachte overeenkomstig de daarvoor 
bestaande voorschriften door de b<.!treffer.de 
Duitsche militaire autoriteiten belast was met 
het in die localiteit verstrekken van dranken 
aan D uitsche militairen en ter terechtzitting 
niet gebleken is, dat onjuist is zijn verweer, 
dat voormelde sterke drank uitsluitend voor 
die militairen bestemd was, en dat hij in 
verband daarmede meende dezen sterken 
drank in voorraad te mogen hebben, de 
Rechtbank van oordeel is, dat bij den ver
dachte bij het plegen dezer overtreding alle 
schuld ontbrak, zoodat hij ter zake het be
wezene behoort te worden ont~lagen van <'.lle 
rechtsvervolging; 

0 . dat het voorgestelde middel zakelijk 
aldus is toegelicht: 

De laatste overweging der Rechtbank 
houdt in: 

I. dat de Rechtbank feitelijk aanneemt: 
a. dat verdachte overeenkomstig rle daarvoor 
bestaande voorschriften door de betreffende 
Duitsche militaire autoriteiten belast was 
met het in die localiteitverstrekkenvandran
ken aan Duitsche militairen; b. dat ter te
rechtzitting niet is gebleken, dat onjuist is 
verdachte's verweer, dat de onderhavige 
drank uitsluitend voor die militairen bestemd 
was; c. dat verdachte in verband daarmede 
(de Rechtbank leidt dit dus kennelijk af uit 
de feiten vermeld onder a en b) meende 
dezen sterken drank in voorraad te mogen 
hebben; 

II. het op het onder I vermelde gegronde 
oordeel van de Rechtbank dat bij den ver
dachte bij het plegen van de overtreding 
alle schuld ontbrak, zoodat hij ter zake van 
het bewezene behoort te worden ontslagen 
van alle rechtsvervolging. 

Het onder II vermelde oordeel nu, vindt, . 
naar reguirants meen.ing, geen voldoende 
grond in de onder I genoemde feiten. Ver
dachte gaat niet vrij uit wanneer hij meent 
dat iets geoorloofd is. Slechts wanneer hij 
het niet kon en behoefde te weten dat iets 
verboden was, zou zijn strafbaarheid weg 
kunnen vallen. Mogelijk heeft verdachte g,•
meend dat door de overigens ,:eer vage op
dracht van de Duitsche militairen de voor 
zijn voor het publiek toegankelijke localitei t 
geldende bepalingen van de Nederlandsche 
drankwet haar kracht verloren. Evenmin als 
dwaling omtrent een verbodsbepaling <len 
overtreder van aansprakelijkheid ontheft, 

kan dwaling omtrent een de strafbaarheid 
uitsluitende omstandigheid zulks doen. Op 
verschillende manieren had verdachte, die 
voor analoge overtredingen reeds eerder ge
waarschuwd en ook al eens vero0rdeeld was, 
zich tevoren van het al of niet strafbare van 
het feit op de hoogte kunnen stellen. Wan
neer wij de zich bij het standpunt van den 
Hoogen Raad aansluitende definitie van 
,,schuld" van Prof. Pompe (Handboek N ed. 
Strafrecht 2e druk pg. 104 v.v.) &.anvaarden: 
"voorzienbaarheid en vermijdbaarheid der 
wederrechtelijke gedraging", dan zien we dat 
den verdachte, die de strafbaarheid van het 
feit heeft kunnen voorzien en kunnen ver
mijden, ter zake van de onderhavige over
treding schuld treft, onverschillig of lti.i t e 
goeder trouw was, dan wel meende zich met 
een achteraf door de Duitsche militairen af
gegeven "Bestätigung" te kunnen dekken.Of
schoon dit in cassatie irrele•;ant is, viel het 
reg. op dat voor het feit, aangeduid onder 
a, geen steun is te vinden in het proces-ver
baal der terechtzitting, noch elders in het 
dossier. Het feit, vermeld onder b, lijdt als 
grond voor het oordeel der Rechtbank aan 
innerlijke zwakheid, nu de l<echtbank in 
plaats van: ,,dat gebleken is dat aannemeli.ik 
is verdachte's verweer ... enz." overweegt 
dat: ,,ter terechtzitting niet gebleken is, dat 
onjuist is . . . enz." 

D e bewijslast rustte hier niet op het 0 . M. 
Resumeerende acht reg. de c!oor de Recht
bank als vaststaande aangenomen feiten sub 
a, b en c (waarbij in onderling verband be
zien a en b als praemissen voor c op zich zelf 
ontoereikend zijn) ondeugdelijk, in elk ge
val onvoldoende als grondslag voor het oo,
deel der Rechtbank dat bij den verdachte 
,,alle" schuld ontbrak. De op dit oordeel ge
fundeerde beslissing dat verdachte ter zake 
van het bewezen en strafbaar verklaarde feit 
niet strafbaar is, is daardoor niet voldoende 
met redenen omkleed, wat op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven; 

0. hieromtrent: 
'dat aanwezigheid van schuld bij den dader 

niet behoort tot de elementen der overtre
ding omschreven in de bij het bestreden von
nis aan het bewezen verklaarde gegeven qua
lificatie; 

dat nu weliswaar in het 3.lgemeen bij 17.e
bleken afwezigheid van alle schuld, straf
baarheid is uitgesloten, maar de bijzondere 
meening van gereguireerde, dat hij ineen met 
zijn verlofslocaliteit binnenshuis gemeen
schap hebbe nd vertrek, waarvoor geen ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein was verleend (bl;.ikens de be
wijsmiddelen een woonkamer) uitsluitend 
voor na te noemen militairen bestemde ster
ken drank in voorraad mocht hebben, uit
sluitend steunende op het feit , dat hij door 
de betreffende Duitsche militaire autoritei
ten overeenkomstig de daarvoor bestaande, 
maar wat inhoud en strekking betreft niet 
nader genoemde voorschriften, belast was 
met het in zijn verlofslocaliteit verntrekken 
van dranken aan Duitsche militai:en, niet 
voldoende is om daaruit zulk een afwezig-
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heid van alle schuld bij gerequirecrde in deze 
te kunnen afleiden; 

dat derhalve het middel gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonms, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde haar op het bestaande 
·hooger beroep te berechten en af te doen 

[Anders Adv.-Gen. Holsteijn, die op
merkte : 

"Ik kan mij met het voorgestelde mid<lel 
niet vereenigen. Naar mijne meening toch 
heeft de Rechtbank aangenomen en kunnen 
aannemen, dat den verdachte geen verwijt 
te maken is van zijn meening, den sterken 
<frank, dien hij in de localiteit in voorraad 
had, daar in voorraad te mogen hebben, 
omdat - zooals de Rechtbank heeft vast
gesteld - verdachte dit meende in verband 
met de, als vaststaande te ganvaarden, om
-standigheden, dat verdachte overeenkomstig 
de daarvoor bestaande voorschriften door 
de betreffende Duitsche militaire autoritei
ten belast was met het in die localiteit ver
strekken van dranken aan Duitsche mili
tairen en dat de sterke drank, dien ~·erdachte 
in die localiteit in voorraad had, u;tsluitend 
voor die militairen bestemd was; deze om-

. -standigheden disculpeeren m.i. v~rdachte. 
Mitsdien concludeer ik tot verwerping 

van het beroep"]. (N. J.) 

.21 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Ec. Sanctiebesluit 1941, art. 2.) 

Door de t.J.J. en bewezenverklaring 
dat req. heeft gehandeld opzettelijk in 
strijd met de Vee- en Vleeschverordening 
1942 is voldoende tot uitdrukking ge
bracht, dat req. heeft gehandeld opzet
telijk in strijd met een krachtens het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
gesteld slachtverbod, daar de Vee- en 
Vleeschverordening ro42 zulk een slacht
verbod bevat en het de bedoeling der 
wet niet kan zijn, dat het opzettelijk han
delen in strijd met een bij of krachtens 
het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 gesteld slachtverbod zou be
teekenen, dat aan req. nu ook precies 
bekend moet zijn dat het verbod bij of 
krachtens het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1942 is gegeven en waar 
dat wettelijk verbod te vinden is, mits 
req. heeft gehandeld met de wetenschap 
dat voor hem een wettelijk slachtverbod 
gold. 

Op het beroep van M. J. B., van beroep 
vrachtrijder, wonende te Schagen, thans ge
detineerd in het Huis van Bewaring te 
's-Gravenhage, req. van cassatie tegen ten 
arrest van het Econ. Gerechtshof van 15 
Dec. 1942, houdende, behouder.s na te noe
men uitzondering, bevestiging in hooger be
roep van een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Alk-

maar van 16 Sept. 1942, •.vaarbij req. ter 
zake van: ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een krachtens het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 gesteld verbod tot het 
slachten van rundvee, meermalen gepleegd", 
met aanhaling van de artt. 7 Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941, 53 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, 1 en 2 Econ. Sanc
tiebesluit 1941 en 57 Sr., is veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf voor den tijd van één 
jaar en zes maanden, hebbende het Hof het 
vonnis vernietigd voor wat de opgelet;de 
straf betreft en req. veroordeeld tot eene ge
vangenisstraf voor den tijd van twee jaren. 
(Gepleit door Mr. J. R. H. van Schaik) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld en toegelicht bij plei
dooi, luidende: 

,,S., althans v. t. van de artt. l, 258, 261, 
338, 339, 348, 349, 350, 351, 358, 415 en 423 
Sv. en de artt. 1 en 2 van het Econ. Sa1,c
tiebesluit 1943, door, behoudens de in de toe
gepaste strafmaat aangebrachte wijziging en 
de motiveering daarvan, te bevestigen het 
vonnis, door den Econ. Rechter te Alkmaar 
den 16den Sept. 1942 tegen req . gewezen, 
zulks ofschoon de bestanddeelen der strnf
bare feiten, die t en laste van req. bewezen 
werden verklaard, niet volledig, althans niet 
juist in de dagvaarding waren uitgedrukt, 
daar immers: 

1. de telastelegging zoowel t. a.v. het eer
ste als t. a.v. het tweede feit, het door art . 
1 lid 2 en art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
gevorderde opzet slechts weergeeft in dier 
voege dat req. opzettelijk in strijd met de 
Vee- e11J Vleeschverordening 1942 heeft ge
handeld, zoodat ontbreekt de vermelding, bij 
of krachtens welke wet of welk btsluit het 
voorschrift, in strijd waarmee req. zou heb
ben gehandeld, is vastgesteld ; 

2. de aldus geformuleerde tenlastelegging 
door slechts te vermelden opzettelijk hande
len in strijd met de Vee- en Vleeschverorde
ning 1942, nalaat bepaaldelijk het voor
schrift, dat is de gebods- of verbodsbepaling 
aan te duiden, waarvan req. zich bij zijn 
handelwijze bewust moet zijn geweest, zijnde 
toch de Vee- en Vleeschverordening in haar 
geheel niet als een zoodanig voorschrift, 
doch als een geheel van zulke voorschriften 
aan te merken;" 

0. dat aan req. bij inleidende dagvaarding 
is telaste gelegd dat hij: 

xe. op of omstreeks 2 April 1942 te Scha
gen te zamen en in vereeniging met een an
der persoon, althans alleen opzettelijk in 
strijd met de Vee- en Vleeschverordening 
1942 twee runderen (kalveren) althans één 
rund (kalf) heeft geslacht; 

2e. in of omstreeks Februari 1942, althans 
in het tijdvak tusschen 1 Jan. 1042 en 1 
April 1942 op verschillende tijdstippen tel
kens te Schagen telkens opzettelijk in strijd 
met de Vee- en Vleeschverordening 1942 te 
zamen en in vereeniging met een of meer 
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andere personen, althans alleen in totaal vier 
runderen (drie koeien en een kalf), althans 
een aantal runderen heeft ge.lacht; 

0. dat bij het in zoover be•,estigde von
nis ten laste van reg. is bewezen verklaard 
dat hij: , 

re. op 2 April 1942 te Schagen opzettelijk 
in strijd met de Vee- en Vleesc-hverordening 
1942 een rund (kalf) heeft geslacht en 

2e. dat hij in het tijdvak tusschen 1 Jan. 
1942 en 1 April 1942 op verschillende tijd
stippen te Schagen opzettelijk in strijd met 
de Vee- en Vleeschverordening 1y42 telkene 
te zamen en in vereeniging met een of meer 
andere personen in totaal vier nmderen (drie 
koeien en een kalf) heeft geslacht; 

0. dat de bewezen verklaarde feiten .zijn 
gegualificeerd als opzettelijk in strijd han
delen met een krachtens het Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening 1941 vastgesteld 
verl.,od tot het slachten van rundvee meer
malen geµleegd; 

0. wat het middel betreft: 
dat door de telastelegging en bewezen ver

klaring dat reg. heeft gehandeld opzettelijk 
in strijd met de Vee- en Vleeschverordening 
1942 voldoende tot uitdrukking is gebracht 
dat reg. heeft gehandeld opzettelijk in strijd 
met een krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 gesteld slachtver
bod, daar de Vee- en Vleeschverordening 
1942 zulk een slachtverbod bevat en het 
de bedoeling der wet niet kan zijn, dat 
het opzettelijk handelen in strijd met een 
bij of krachtens het Oragnisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 gesteld slachtverbod 
zou beteekenen dat aan reg. nu ock precies 
bekend moet zijn dat het verbod bij of krach
tens het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 is gegeven en waar dat wettelijk 
verbod te vinden is, mits reg. heeft gehan
deld met de wetenschap dat voor hem een 
wettelijk slachtverbod gold; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conciufüc 
van den Adv.-Gen. Rombach, die onder 
meer opmerkte: 

Voorop moet worden ge,teld, dat T.Tw 
Raad bij zijn arrest van 7 Dec. 1942 (N. J. 
1943 no. 8) heeft beslist dat de slachtverbo
den van art. 53 der vee- en vleeschverol'de
ning moeten worden geacht te zijn vastge
steld krachtens het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941, zoodat het opzettelijk in 
strijd daarmee handelen valt onder het be
reik zoowel van art. 1 als van art. 2 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941. Uw Raad guali
ficeerde in genoemd arrest zoodanig mis
drijf als: ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een bij of krachtens het• Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 gesteld ve,bod tot 
het slachten van rundvee", derhalve, als wij 
de woorden "bij of", die voor Onze quaestie 
geen beteekenis hebben, weglaten, geheel op 
dezelfde wijze als in de onderhavige ZMik 
aan het feit een benaming is gegeven. 

Welke zijn de elementen van dit straf
baar feit? 

Naar mijne meening geen andere dan <la t 
een rund geslacht is terwijl de dader zich er 
van bewust was dat hij een in het belang 
der voedselvoorziening gesteld ve~bod over
trad. 

Behalve het slachten dus bek'!ndheid 1 ,. 
met het bestaan van het verbod en 2 ° met 
het feit dat dit verbod beoogde de voedsel
voorziening te beschermen. 

De dader behoefde niet te weten bij welk 
voorschrift het verbod was gege·.ren. Even
min behoefde hij te weten krachtens welk 
voorschrift het verbod was g-egeven. De re 
dactie van de strafbepaling laat omtrent dit 
punt wellicht een.igen twijfel over maar die 
twijfel moet verdwijnen op den eenvoudigen 
grond dat, indien het anders ware, de str&f
bepaling ten aanzien der meeste daders, die 
immers van de juridische constructie der 
voorschriften niet op de hoogte zijn, geen 
doel zou treffen. Onder deze omstandigheden 
was het niet noodig in de onderhavige te
lastelegging te vermelden dat het verbod 
uitgevaardigd (gesteld) was krachtens het 
Organisatiebesluit Voedselvoorzie ning 1941. 
Evenmin dat het verbod te vinden was in 
art . .53 der Vee- en Vleeschvernrdening. Niet 
alleen behoefde de verdachte met die om
standigheden niet bekend te zijn, maar die 
omstandigheden, waarmede de rechter ex 
officio rekening houdt, kunnen ook niet al~ 
objectieve elementen van het strafbaar feit 
worden beschouwd. In zoover ond~rscheiden 
zij zich van ieder feitelijk element ook 41 is 
dit nog zoozeer van algemeene bekendheid 
als bijv. de openbaarheid van een weg, dat 
wel in de dagvaarding moet words-n gesteld. 
De vraag is dus of in de bewezenverklaring 
dat reg. runderen geslacht heeft opzettelijk 
in strijd met de Vee- en Vleeschve,ordening 
1942 voldoende ligt opgesloten dat hij met 
het bestaan van een in het belang der voed
selvoorziening gegeven verbod bekend was. 
Naar mijn meening is dit het geval, al geef 
ik toe, dat het duidelijker kon zijn uitge
drukt. Ook een telastelegging moet in l,et 
raam van haar tijd worden gelezen en, waar 
het slachten van runderen oo zich zelf de· 
meest gewone zaak van de wêreld ;s, kan de 
telastelegging van het feit, dat men in het 
voorjaar van 1942 runderen slacht opzette
lijk in strijd met de vee- en vleeschveror
dening, niet anders worden verstaan, dan 
dat telastegelegd wordt: het slachten van 
runderen niettegenstaande men bekend is 
met een slachtverbod, dat betrekking heeft 
op den benarden toestand waarin in dien tijd 
onze veestapel dus onze voedselvoorziening 
verkeerde. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep"]. 

(N. J.) 
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zr juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vee- en Vleeschverordening 1942, 
art. 53.) 

Art. 53 Vee- en Vleeschverordening 
1942 heeft het woord "geiten" overge
nomen in denzelfden zin als voorkomen
de in de beschikking, waarbij de be
voegdheid van het bedrijfschap is vast
gesteld, en verbiedt derhalve, behalve 
het slachten van geiten in engeren zin, 
ook het slachten van geitebokken; daar
aan kan niet afdoen de omstandigheid 
dat art. 2 Econ. Sanctiebesluit 1941 
naast de geiten - hier dus kennelijk al
leen op de vrouwelijke dieren doelende 
- ook de bokken noemt. 

Op het beroep van J . M., van beroep vee
handelaar, wonende te Noorden, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Econ. Ge
rechtshof van 4 Dec. 1942, waarbij in hooger 
beroep met vernietiging van een vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage d.d. 22 Sept. 1942, req. ter
zake van "in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij een op grond van het or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 uit
gevaardigde verordening met uitzondering 
der verordeningen als bedoeld in art. 7 lid 2 

onder 4 van dat besluit, met aanhaling van 
art. 1 Econ. Sanctiebesluit 1941, 18, 27 en 
91 Sr., 53 en 93 der Vee- en Vleeschverorde
ning 1942 en 7 Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941, is veroordeeld tot eene 
hechtenis van drie maanden met bepaling, 
dat de tijd door den veroordeelde voor de 
tenuitvoerlegging dezer uitspraak in voor
loopige hechtenis doorgebracht, bij de uit
voering van de hem opgelegde hechtenis ge
heel in mindering zal worden gebracht en 
met opheffing van het bevel tot voorloopige 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

In hooger beroep van een vonnis van den 
Econ. Rechter te 's-Gravenhage heeft het 
Econ. Gerechtshof aldaar dit vonnis vernie
tigd en ten laste van den req. bewezen ver
klaard: dat hij op 26 Juni 1942 te Nieuwkoop 
te zamen met een ander in strijd met het be
trekkelijke krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 vastgesteld verbed 
een geitebok heeft geslacht. 

Dit feit werd gequalificeerd: ,,in strijd 
handelen met een voorschrift gesteld bij 
een op grond van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 uitgevaardigde ver
ordening met uitzondering van de verorde
ningen als bedoeld in art. 7 lid 2 onder 4 van 
dit besluit en req. werd met toepassing van 
art. 1 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 en 
art. 53 van de Vee- en Vleeschverordening 
1942 veroordeeld in een hechtenisstraf van 
3 maanden. 

Bij schriftuur heeft zijn raadsman één 
middel van cassatie voorgesteld en toege
licht: 

,,S. en/of v. t. van ar_tt. 1 en 91 Sr., artt. 
348, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 362, 
415, 422 en 423 Sv., artt. 1, 2, 6 en 7 Orga-

nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, artt. 
1, 2, 4, 10 Voedselvoorzieningbesluit 1941, 
artt. 1, 53 en 93 der Vee- en Vleeschveror-
dening 1942 ((verordening bedrijfschap voor 
Vee en Vleesch dd. 18 Dec. 1941) en van de 
artt. 1 en 2 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 , 
omdat het Gerechtshof ten onrechte req. 
heeft veroordeeld terzake van het slachten 
van een geitebok (van 4¾ kg) op of om
streeks 26 Juni 1942 , daar art. 53 Vee- en 
Vleeschverordening 1942 slechts stelt: het 
slachten van runderen, varkens, paarden, 
schapen en geiten is verboden, welk artikel 
op 1 Jan. 1942 in werking is getreden, terwijl. 
art. 2 lid 1 sub 1 van het Econ. Sanctiebe
sluit 1941 stelt het opzettelijk in strijd han
delen met het verbod tot het slachten van 
rundvee, varkens, geiten, bokken (of ook 
de Duitsche text : Ziegen, Böcken) schapen 
en. paarden (in werking getreden op 6 Sept. 
1941) zoodat kennelijk 's wetgevers opvat
ting is veranderd t.a.v. het slachten van bok
ken, daar de later in werking getreden Vee
en Vleeschverordening dat laatste niet meer 
verbiedt; 

dat zulks ook zeer begrijpelijk is , daar vol
gens verkregen inlichtingen van den direc
teur van den Vleeschkeuringskring Alphen 
a/d Rijn, waaronder Nieuwkoop ressorteert, 
99% van de geboren bokjes binnen een week 
na de geboorte wordt gedood voor het huid
je, zoodat deze bokjes voor de voedselvoor
ziening geen rol spelen"; 

Het middel berust op art. 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 , waarbij een minimum
straf is vastgesteld onder meer op het opzet
telijk overtreden van een verbod tot het 
slachten van geit en, bokken enz. (in den 
Duitschen tekst: Ziegen, Böcken etc.). Uit 
de omstandigheid, dat het sedert 1 Jan. 1942 
inwerking zijnde art. 53 van de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 wèl verbiedt het 
slachten van geiten, maar niet van bokken, 
wordt afgeleid dat het slachten van bokken 
sedert 1 Jan. 1942 niet meer verboden zou 
zijn. 

Het middel is naar mijne meening onde•1g
delijk. 

Toen art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 werd vastgesteld heeft men nagegaan 
welke slachtverboden er al zoo bestonden. 
Men vond zoodanig voorschrift voor geiten 
en bokken in de beschikking van den Secr.
Gen. van Landbouw en Visscherij van 2 r 
Jan. 1941 no. 16868 (Stct. 1941 no. 14). Wat 
beteekende hier het woord "geiten"? Blijk
baar alleen de vrouwelijke dieren. ,,Geiten" 
is echter ook de benaming van de geheele 
diersoort (Duitsch: Ziegen) en omvat dan 
zoowel de mannelijke als de vrouwelijke die
ren (zie Nederlandsch Woordenboek op het 
woord "geit"). Op het spraakgebruik echte r 
van het bovengenoemd Slachtverbod 1941 
Geiten en Bokken voortbouwend, sprak ook 
art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 van 
geiten en bokken en derhalve van geiten in 
de beteekenis alleen van de vrouwelijke die
ren. In den Duitschen tekst, die blijkbaar 
een onjuiste vertaling is van den Hollanè
schen had dan ook gesproken moeten zijn 



1943 25 JUNI 160 

van Geiszen und Böcken en niet van Ziegen 
(de diersoort) und Böcken. 

Op die wijze is de tekst van art. 2 van 
't Econ. Sanctiebesluit geschiedkundig te 
verklaren. De tekst van art. 53 van de Vee
e111 Vleeschverordening I942 berust echter 
niet op die historie. Hij berust op een ander 
spraakgebruik, op het spraakgebruik name
lijk van de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement v·en Land
bouw en Visscherij van I7 Oct. I94I no. 
32053 (Stct. I8 Oct. I94I no. 203), waarbij 
het Bedrijfschap voor vee en vleesch is in
gesteld en zijn bevoegdheid is geregeld. On
der A sub II lezen wij daar dat als gebied 
der Voedselvoorziening, waarvoor dit Be
drijfschap is ingesteld, wordt aangewezen : 

a. den handel in en de be- en verwerking 
van vee en vleesch. 

b. de veeteelt, waarbij onder vee wordt 
verstaan éénhoevige dieren, runderen, var
kens, schapen en geiten. Het is duidelijk dat 
hier het woord "geiten" wordt gebruikt in 
de beteekenis van de geheele diersoort, man
nelijke en vrouwelijke dieren omvattende, 
waaruit moet worden afgeleid dat art. 53 der 
vee- en vleeschverordening, het spraakge
bruik der bepaling, waarbij de bevoegdheid 
van het Bedrijfschap is vastgesteld, overne
mende, het slachten van geiten verbiedende 
ook het slachten van bokken verboden heeft. 

Op deze gronden acht ik het middel on
deugdelijk. Ik wil hier echter nog aan toe
voegen dat, ook wanneer men zic-h op het 
standpunt blijft stellen dat art. 53 der Vee
en Vleeschverorden:ing evenals art. 2 van het 
Econ. Sanctiebesluit I94I met "geiten" al
leen de vrouwelijke dieren bedoelt, deze op
vatting den req. niet zou baten. Dan zou 
immers het slachtverbod I94I geiten en bok
ken bovengenoemd, dat, voorzoover ik heb 
kunnen vinden, niet uitdrukkelijk ingetrok
ken is en ook niet, evenals alle andere slacht
verboden, de bepaling bevat dat het met 
1 Jan. I942 zijn kracht verliest, zijn geldig
heid hebben behouden voorzooverre het 
slachten van bokken betreft en zou req., zij 
het met toepassing van een andere qualifi
catie, toch strafbaar zijn. 

Op mijn standpunt, nl. dat art. 53 vee- en 
vleeschverordening het slachten van bokken 
verbiedt, ben ik van oordeel dat ook de qua
lificatie ongewijzigd kan blijven . Ik neem 
nl. aan dat al zou het door den Secretaris
Generaal vastgesteld slachtverbod I94I Gei
ten en Bokken niet uitdrukkelijk zijn inge
trokken, dit zijn kracht heeft verloren sinds 
en voorzoover regeling der zelfde materie 
aan het bedrijfschap voor vee en vleesch is 
opgedragen en dit bedrijfschap van die be
voegdheid ook gebruik heeft gemaakt. 

Ik c~v,dudeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
op 26 Juni I942 te Nieuwkoop tezamen met 
een ander in strijd met het betrekkelijke 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening I94I vastgesteld verbod een 
geitebok heeft geslacht; 

0 . wat het middel betreft: 
dat bij beschikking van den Secr.-Gen. 

van het Dep. van Landbouw en Visscherij 
van I7 Oct. I94I no. 32053 (Stc. I8 Oct. 
I94I no. 203) het bedrijfschap voor vee en 
vleesch is ingesteld en de bevoegdheid van 
het bedrijfschap is geregeld, terwijl onder 
A sub II van die beschikking als gebied der 
voedselvoorziening, waarvoor dit bedrijf
schap is ingesteld, wordt aangewezen onder 
b, de veeteelt, waarbij onder vee wordt ver
staan één-hoevige dieren, runderen, varkens, 
schapen en geiten; 

dat kennelijk het woord "geiten" hier is 
gebruikt in de beteekenis van de geheele 
diersoort, mannelijke en vrouwdijke dieren 
omvattend; 

dat art. 53 der Vee- en Vleeschverordening 
het woord "geiten" in denzelfden zin als 
voorkomende in genoemde beschikking. 
waarbij de bevoegdheid van het bedrijfschap 
is vastgesteld, heeft overgenomen en der
halve, behalve het slachten van geiten in 
engeren zin, ook het slachten van geitebok
ken verbiedt; dat daaraan niet kan afdoen 
de omstandigheid dat art. 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit I94I naast de geiten - hier 
dus kennelijk alleen op de vrouwelijke dieren 
doelende - ook de bokken noemt ; 

dat derhalve het middel niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(N.J.} 

25 Juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3, 4, m.) 

De inschrijving van een merk behoeft 
zich niet te beperken tot ééne soort van 
waren. Het tegendeel valt niet af te lei
den uit de omstandigheid, dat art. 4 ver
langt de vermelding van de "soort van 
waren" (in het enkelvoud), omdat daar
mede slechts een minimum-eisch wordt 
gesteld, waaraan de inschrijving moet 
voldoen. Voorts wijst niets e r op, dat wel 
zoude zijn toegelaten eene gespecificeer
de inschrijving voor een aantal met name 
vermelde soorten van waren en niet eene 
inschrijving, waarbij in een verzamelbe
grip onderscheidene soorten van waren 
worden samengevat. Bij de inschrijving 
mag slechts de eisch worden gesteld, dat 
het gekozen begrip voldoende duidelijk 
en bepaald is, terwijl in eene materie als 
de onderhavige in het bijzonder v alt te 
letten op hetgeen internationaal gebrui
kelijk is. Het Hof heeft dus - bij het 
verzoek van requestrante, rechthebbende 
op het merk met hoofdbestanddeel van 
het woord "Imi" voor "chemische pro
ducten voor industrieele doeleinden" tot 
doorhaling van het merk "Nimi" van 

K . 2663 
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gereauestreerde voor "verven, lakken, 
vernissen, plamuur en verfoliën" - ten 
onrechte zijne beslissing laten afhangen 
hiervan, of de omschriiving van het merk 
van requestrante voldoet aan het crite
rium van ééne soort van waren te om
schrijven. [Anders Proc. -Gen. Berger 
met betoog, dat aan de inschrijving van 
een merk voor eene te vaag omschreven 
soort of te vaag omschreven soorten van 
waren geen gebruik van dat merk voor 
eenige bepaalde waar of soort van waren 
kan worden afgeleid, zoodat door zoo
danige inschrijving zonder meer het recht 
op het merk niet kan zijn verkregen]. 

Bij het tweede middel klaagt reques
trante erover, dat het Hof - bij zijn 
oordeel over het verwarringsgevaar -
eene onjuiste opvatting huldigt omtrent 
hetgeen tot éénzelfde soort van waren 
kan worden gerekend. Deze grief kan ech
ter niet met vrucht voor het eerst in cas
satie worden aangevoerd, nu dienaan
gaande bij het Hof geen feiten zijn voor
gedragen, die voor het verschil van op
vatting tusschen het Hof en requestrant 
van beteekenis zouden zijn. [Anders 
Proc.-Gen. Berger, met betoog, dat het 
Hof feitelijk heeft beslist, dat geen ver
warringsgevaar bestaat en overigens 
's Hofs beslissing juist is). 

Geeft eerbiedig te kennen, 
De Duitsche handelsvennootschap Henkel 

& Cie Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, gevestigd te Düsseldorf, adv. Mr. C. J. 
de Haan; 

dat zij bij inleidend request dd. 27 Juli 
1942 aan de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage heeft verzocht de doorhaling te bevelen 
van het onder nr. 77107 op 14 Januari 1942 
ten name van de N.V. Sikkens Lakfabrieken 
N. V., gevestigd te Sassenheim, voor "ver
ven, lakken, vernissen, plamuur en verf
oliën" ingeschreven woordmerk "Nimi" we
gens overeenstemming in hoofdzaak met 
haar woordmerk "Imi", hetwelk o.a. is in
geschreven voor chemische producten voor 
industrieele en wetenschappelijke doelein
den; 

dat de Rechtbank dit verzoek bij beschik
king van 27 October 1942 heeft toegewezen 
ondanks de tegenwerping van Sikkens, dat 
Henkel aan de inschrijving van haar merk 
voor een zoo uitgebreide groep van ongelijk
soortige producten (als wordt samengevat 
door chemische producten voor industrieele 
en wetenschappelijke doeleinden) niet het 
recht zou kunnen ontleenen de nietigverkla
ring te verzoeken van een in hoofdzaak met 
het hare overeenstemmende merk voor wa
ren, die tot eenige soort van voormelde groep 
kunnen worden gerekend, daarbij overwe
gende : dat de taalkundige beteekenis van de 
woorden "soort van waren" niet anders is 
dan een samenlezing uit de verscheidenheid 
van waren van die waren, welke een gemeen
schappelijk karakter hebben en dat chemi
sche producten voor industrieele doeleinden 
zeker een gemeenschappelijk karakter heb-

L. 1943 

ben, immers dit, dat zij langs scheikundigen 
weg zijn bereid en dat zij bestemd zijn in de 
nijverheid te worden aangewend; 

dat Sikkens tegen deze beschikking van 
de Rechtbank in beroep is gekomen bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat bij be
schikking van 18 Januari 1943 de beschik
king der Rechtbank vernietigde en alsnog 
het verzoek van thans verzoekster afwees; 

dat verzoekster zich door deze beslissing 
van het Hof bezwaard gevoelt en daartegen, 
onder overlegging van de bestreden beslis
sing en verdere daarop betrekking hebbende 
bescheiden, bij Uwen Raad beroep in cassatie 
instelt, hierbij als middelen aanvoerende: 

I. S. of v. t. van de artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12 en 12bis Merkenwet, en art. 48 Rv., 

doordat het Hof de beschikking der Recht
bank vernietigde, daarbij overwegende: 

"dat Sikkens van de beschikking der 
Rechtbank in hooger beroep is gekomen en 
bij haar beroepschrift als grief aanvoert dat 
ten onrechte haar betoog volgens hetwelk 
onder de omschrijving "chemische producten 
voor industrieele doeleinden" zoovele onge
lijksoortige waren vallen, dat met deze om
schrijving geen "soort van waren", als be
doeld in de Merkenwet, wordt aangeduid, is 
verworpen; 

"dat deze grief juist voorkomt en het Hof 
zich niet kan vereenigen met de motiveering 
der Rechtbank, welk college blijkens de aan-. 
gevallen beschikking volstaat met voor het 
begrip "soort van waren" te zoeken naar een 
gemeenschappelijk karakter, waardoor waren 
zouden kunnen gezegd worden tot eenzelfde 
soort te behooren; 

"dat naar de meening van het Hof het 
systeem van de Merkenwet noopt een enger 
criterium aan te wenden; 

"dat bij de toepassing van de Merkenwet 
steeds beteekenis is te hechten aan het ver
warringsgevaar en ook de nadere vaststelling 
van wat die wet onder "soort van waren" 
verstaat onder dit licht moet worden bezien; 

"dat dientengevolge waren in den zin van 
de Merkenwet tot eenzelfde "soort" kunnen 
worden gerekend indien zij wat de fabricatie 
aangaat als regel in hetzelfde bedrijf worden 
vervaardigd en wat den verkoop betreft voor 
zoover er sprake is van groothandel door 
denzelfden grossier en wat den kleinhandel 
betreft in dezelfde magazijnen of winkels 
plegen te worden verhandeld; 

,,dat nu de uitdrukking "chemische pro
ducten voor industrieele doeleinden" in gee
nen deele ook maar eenige bepaaldheid be
vat ten aanzien van de evengenoemde fac 
toren; 

"dat toch chemische producten uit tallooze 
en wel geheel ongelijksoortige bedrijven 
voortkomen, terwijl evenzeer de toevoeging 
,,voor industrieele doeleinden" - nog daar
gelaten dat niet duidelijk is of men daarbij 
naar de uitsluitende dan wel naar de hoofd
zakelijke bestemming zou moeten zoeken -
dermate aan vaagheid lijdt dat daarmede 
geen enkel richtsnoer ten aanzien van de on
der de "soort" te rangschikken waren is ge
geven; 

II 
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,,dat waar ook niet, althans niet genoeg
zaam is weersproken dat de overige artikelen 
waarvoor het merk van Henkel is ingeschre
ven ongelijksoortig zijn met de waren waar
voor Sikkens haar inschrijving vroeg en ver
kreeg, de beschikking van de Rechtbank niet 
in stand kan blijven;" 

Ten onrechte: 
omdat het aan hem, die een merk volgens 

art. 4 der Merkenwet doet inschrijven, vol
komen vrijstaat om dit merk te doen inschrij
ven voor verschillende soorten van waren (in 
den zin waarin het Hof dien term opvat) en 
er geen enkele wettelijke grond bestaat, 
waarom de uit een inschrijving volgens de 
wet voortvloeiende rechtsgevolgen niet zou
den intreden, wanneer de verschillende wa
rensoorten met één omschrijving zijn samen
gevat, 

en het mitsdien geen eisch van de Mer
kenwet is om bij de inschrijving van een 
merk de waren of warensoorten, welke in den 
regel in hetzelfde bedrijf worden vervaardigd, 
c.q. door denzelfden grossier of dezelfde ma
gazijnen of winkels plegen te worden ver
handeld, afzonderlijk te omschrijven, 

zoodat het Hof, nu vaststaat dat verzoek
sters merk is ingeschreven voor chemische 
producten voor industrieele doeleinden, wel
ke, zooals de Rechtbank vaststelt en het Hof 
niet ontkent, een gemeenschappelijk karak
_ter hebben, in strijd met de Merkenwet aan 
deze inschrijving van verzoekster alle rechts
gevolgen ontzegd heeft, 

en het Hof, met terzijdestelling van de 
door gerequestreerde opgeworpen vraag, of 
wel alle chemische producten voor industri
eele doeleinden tot dezelfde tak van handel 
en bedrijf behooren, slechts had moeten na
gaan, of de waren, waarvoor gerequestreer
de's merk "Nimi" is ingeschreven, zijn che
mische producten voor industrieele doelein
den, hetgeen door de Rechtbank was aange
nomen en door gerequestreerde niet is bestre
den en nu evenmin van bestrijding blijkt van 
het aan de inschrijving krachtens art. 3 lid 2 

der Merkenwet verbonden rechtsvermoeden 
van eerst gebruik en daaruit voortvloeiend 
uitsluitend recht van verzoekster en van de 
overeenstemming in hoofdzaak tusschen de 
merken, de beschikking van de Rechtbank 
had moeten bevestigen. 

II. S ., althans v . t. van de onder I ge
noemde artikelen, 

doordat het Hof, ervan uitgaande, dat bij 
de toepassing van de Merkenwet beteekenis 
is te hechten aan het verwarringsgevaar, 
overweegt, dat bij de nadere vaststelling van 
wat de wet onder "soort van waren" ver
staat, dientengevolge waren in den zin van 
de Merkenwet tot een zelfde soort kunnen 
worden gerekend, indien zij wat de fabricatie 
aangaat als regel in hetzelfde bedrijf worden 
vervaardigd en wat den verkoop betreft voor 
zoover er sprake is van groothandel door 
denzelfden grossier en wat den kleinhandel 
betreft in dezelfde magazijnen of winkels 
plegen te worden verhandeld, 

Ten onrechte : 
omdat, wanneer bij toepassing van de 

Merkenwet steeds beteekenis is te hechten 
aan het verwarringsgevaar, men bij beant
woording van de vraag, of een aantal waren 
als soortgelijk in den zin der Merkenwet is 
te beschouwen, moet onderzoeken, of het 
minder nauwlettend koopend publiek zal 
kunnen denken, dat deze waren van dezelfde 
herkomst zijn, maar niet of deze waren wat 
de fabricatie aangaat als regel in hetzelfde 
bedrijf worden vervaardigd en wat den ver
koop betreft voor zoover er sprake is van 
groothandel door denzelfden grossier en wat 
den kleinhandel betreft in dezelfde magazij
nen of winkels plegen te worden verhandeld, 

vermits het zeer wel mogelijk is, dat het 
minder nauwlettende publiek zal meenen t e 
doen te hebben met waren van dezelfde her
komst, hoewel deze niet aan de evengenoem
de criteria voldoen, terwijl anderzijds vaak 
geen verwarring zal ontstaan omtrent de her
komst van waren, die wel aan dezelfde cri 
teria voldoen. 

Redenen waarom verzoekster zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de aangevallen beschikking van het Hof t e 
's-Gravenhage, derde kamer, van 18 Januari 
1943, te willen vernietigen, met zoodanige 
verdere beschikking als Uw Raad zal ver
meenen te behooren. 

Toelichting. 
Ter toelichting van bovenstaande midde

len moge verzoekster het navolgende onder 
's Hoogen Raads aandacht brengen: 

Ad I. Art. 3 der Merkenwet kent het uit
sluitend recht tot gebruik van een merk toe 
aan hem, die het eerst van een merk heeft 
gebruik gemaakt, doch alleen voor die soort 
van waren, waarvoor het door hem gebruikt 
is. 

Dit wil dus zeggen, dat, wie een merk het 
eerst voor een bepaalde waar gebruikt, een 
uitsluitend recht verkrijgt voor deze waar en 
soortgelijke waren. Volgens 's Hofs opvat
ting moeten tot "soortgelijke waren" gere
kend worden: waren, die "wat de fabricatie 
aangaat als regel in hetzelfde bedrijf vervaar
digd en wat den verkoop betreft voor zoover 
er sprake is van groothandel door denzelfden 
grossier en wat den kleinhandel betreft in 
dezelfde magazijnen of winkels plegen te wor
den verhandeld" (hierna kortheidshalve t e 
noemen : waren, die tot éénzelfde tak van 
handel of industrie behooren). 

Wanneer dezelfde persoon hetzelfde merk 
gebruikt voor twee of meer waren, die niet 
tot dezelfde tak van handel of industrie be
hooren, verkrijgt hij een uitsluitend recht 
voor de door hem gebruikte en de met elk 
van deze soortgelijke waren, dus voor meer
dere warensoorten. 

Art. 4 der Merkenwet schrijft voor, dat bij 
de inschrijving van een merk vermeld moet 
worden: de soort van waren, waarvoor het 
merk bestemd is. Het is steeds practijk ge
weest, niet alleen van het Nederlandsche 
Merkenbureau, maar ook van de overeen
komstige instanties in alle landen der wereld 
om de inschrijving van hetzelfde merk toe te 
laten voor meerdere en zelfs voor de meest 
uiteenloopende waren en warensoorten. 
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Het is eveneens constante practijk van 
deze ambtelijke instanties om toe te laten 
verschillende warensoorten, die, hoewel zij 
niet tot eenzelfden tak van handel en industrie 
behooren, niettemin een gemeenschappelijk 
karakter hebben, aan te duiden met een ge
meenschappelijke benaming, z.g. warengroe
pen en/of warenklassen. Door deze practijk 
wordt t en deele althans de vermelding van 
ellenlange warenlijsten bij diverse inschrij
vingen voorkomen. Toevalligerwijze is nu 
juist de warengroep: chemische producten 
voor industrieele doeleinden de eerste waren
groep in de classificatie van het internatio
naal Bureau te Bern, alsmede een waren
groep in de classificatie van de navolgende 
landen: 

Argentinië (klasse 1) ; Brazilië (klasse 1); 
·columbia (klasse 1); Cuba (klasse 1); Do
minicaansche Republiek (klasse II); Frank
rijk(klasse u); Duitschland(klasse 6); Groot 
Brittannië (klasse 1); Noorwegen (klasse 3); 
Polen (klasse rn); Portugal (klasse II); Sal
vador (klasse 12); Zwitserland (klasse 6); 
Egypte (klasse 1). 

Het Hof heeft nu, naar verzoeksters be
scheiden meening, twee vragen met elkaar 
verward, n.l.: 

1 °. Voor welke waren geniet de gebruiker 
van een merk bescherming naast het product, 
waarvoor hij het merk meer in het bijzonder 
gebruikt? 

Het antwoord op deze vraag luidt in 's Hofs 
gedachtengang (waarvoor meer in het tweede 
middel) : voor die waren, welke tot dezelfde 
tak van handel en industrie behooren als het 
product waarvoor het merk inderdaad ge
bruikt wordt. 

2 °. Aan welke eischen moet de vermelding 
van de soort van waren bij de inschrijving 
volgens art. 4 van de Merkenwet voldoen? 

Er bestaat geen enkele wettelijke grond om 
met het Hof den eisch te stellen, dat de in
schrijving slechts dan rechtsgeldig geschiedt, 
wanneer de waren gegroepeerd zijn volgens 
takken van handel en industrie of met andere 
woorden, wanneer de omschrijving voldoet 
aan de door het Hof gestelde criteria. 

Er bestaat evenmin een utiliteitsgrond om 
een dergelijke vermelding voor te schrijven, 
integendeel zij leidt vaak tot een onpractisch 
lange opsomming van allerlei warensoorten, 
die veel eenvoudiger door één enkele om
schrijving kunnen worden samengevat. Blijkt 
bij het vooronderzoek bezwaar te bestaan 
tegen een dergelijke ruime omschrijving, b.v. 
op grond van oudere rechten van derden, dan 
kan de inzender van het merk zijn omschrij
ving nog altijd beperken, evenals hij bij een 
gespecificeerde omschrijving een aantal 
warensoorten zou moeten schrappen. 

Het Hof heeft derhalve uit het oog ver
loren, dat de gelijksoortigheid der waren 
slechts is een conditio sine qua non voor de 
collisie tusschen twee merken, maar geen 
enkele eisch aan de inschrijving stelt. 

Derhalve heeft het Hof naar verzoeksters 
meening ten onrechte nagelaten aan hare in
schrijving voor chemische producten rechts
gevolgen toe te kennen en in het bijzonder het 

in art. 3 lid 2 der Merkenwet genoemde 
rechtsgevolg, volgens hetwelk zij geacht wordt 
eerste gebruikster en dus ingevolge art. 3 lid 
1 uitsluitend gerechtigde tot het gebruik van 
het merk te zijn en wel voor alle chemische 
producten voor industrieele doeleinden. 

Nu blijkens de beschikking van het Hof dit 
rechtsvermoeden niet werd tegengesproken 
evenmin als het feit, dat de waren waarvoor 
gerequestreerde's merk is ingeschreven zijn 
chemische producten voor industrieele doel
einden en ook niet de overeenstemming in 
hoofdzaak tusschen de merken, had het Hof 
de beschikking van de Rechtbank moeten be
vestigen. 

Tenslotte veroorlooft verzoekster zich nog 
de aandacht van Uwen Raad te vestigen op 
een zeer belangrijke consequentie, die de be
vestiging van 's Hofs beslissing zou hebben. 

Er is reeds op gewezen, dat de warengroep 
chemische producten voor industrieele doel
einden (evenals andere n iet volgens de door 
het Hof gestelde criteria samenhangende 
warengroepen) tot de classificatie van het 
Internationaal Bureau te Bern en van andere 
landen behoort. Tallooze internationale in
schrijvingen zijn hier te lande reeds voor deze 
en dergelijke warengroepen ingeschreven . 
Wanneer de Nederlandsche rechter de door 
onze wet aan de inschrijving verbonden 
rechtsgevolgen zou weigeren toe te kennen 
aan de voor deze warengroepen in het in art. 
8 bedoelde register ingeschreven merken, zou 
dit neerkomen op een niet naleving van onze 
verplichtingen uit het "Arrangement de Ma
drid". Hoewel het i.c. niet gaat om een in
ternationale inschrijving, blijft toch de conse
quentie van deze beschikking voor interna
tionale merken bestaan, tenzij men aan de 
inschrijvingen in het register van art. 8 der 
Merkenwet wel, aan die in het register van 
art. 5 geen rechtsgevolgen zou willen toe
kennen. 

Bovendien zou de bevestiging dezer be
slissing tot zeer groote rechtsonzekerheid lei
den, omdat het vaak een niet eenvoudige fei 
telijke vraag is, of een omschrijving van 
waren aan de door het Hof gestelde criteria 
voldoet, zoodat een merkhouder voordat de 
rechter daaromtrent beslist zal hebben niet 
weet, of hij al dan niet rechten aan zijn in
schrijving kan ontleenen. 

Ad II. Volgens het arrest van Uwen Raad 
van 13 April 1928 (W. II832, N. J. 1928, 
1408) bestaat de door de wet gewilde be
scherming van het merk hierin, dat het pu
bliek, indien het afgaat op het merk, waren 
verkrijgt, die afkomstig zijn van hem, die 
recht op het merk heeft, terwijl het daarbij 
geheel onverschillig is, of het den naam van 
den rechthebbende kent of kan kennen. 

E en merkhouder heeft dus aanspraak op 
bescherming, wanneer er gevaar bestaat, dat 
eens anders waren voor de zijne worden aan
gezien. Dit is het geval, wanneer die ander 
een in hoofdzaak overeenstemmend merk ge-. 
bruikt voor soortgelijke waren. 

Of twee merken in hoofdzaak overeenstem
men, is een feitelijke vraag, waarbij de Rech
ter, volgens het arrest van Uwen Raad van 
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II Juli 1933 (W. 12662, N. J. 1933, 1702) 
zich niet tot een bloote vergelijking der beide 
merken behoeft te beperken, doch ook mag 
letten op de bijzondere omstandigheden, 
welke den indruk, welke door die merken op 
het publiek gemaakt wordt, bepalen. 

Het wil verzoekster voorkomen, dat de 
Rechter bij de beoordeeling of waren soortge
lijk zijn, evenmin moet uitgaan van een bui
tenwettelijk criterium, maar van de bijzon
dere omstandigheden van het geval en zich 
dus niet enkel moet afvragen, of de betref
fende waren tot dezelfde tak van handel of 
industrie behooren, maar of het minder nauw
lettend publiek in den waan gebracht zal 
worden, met waren van dezelfde herkomst te 
doen te hebben. 

Hoewel verzoekster niet wil ontkennen, dat 
de door het Hof genoemde criteria vaak een 
hulpmiddel kunnen zijn bij de beoordeeling 
o f bij het publiek verwarring te duchten zal 
z ijn, mag men deze criteria toch niet in de 
plaats stellen van het eenige hier ter zake 
doende criterium, n.l. of in concreto verwar
ringsgevaar omtrent de herkomst der waren 
te duchten is. 

Men mag er niet als iets vaststaands van 
uitgaan, dat het minder nauwkeurig toe
ziende en vaak ook minder ontwikkelde pu
bliek zich steeds voldoende zal realiseeren, 
welke waren wel en welke waren niet tot een
zelfden tak van handel en industrie behooren. 

Daarbij komt, dat het vaak uitermate las
tig is uit te maken, welke waren als regel in 
hetzelfde bedrijf worden vervaardigd, daar 
bij de tegenwoordige zoowel horizontale als 
verticale bedrijfsconcentratie de grenzen tus
schen de verschillende bedrijfstakken steeds 
meer vervagen. Hetzelfde geldt wat de 
groot- en kleinhandel betreft voor de door 
het Hof genoemde grossiers, magazijnen of 
winkels. Er is een geleidelijk groeiende over
gangsketen tusschen den gespecialiseerden 
grossier en b .v. de coöperatieve inkoopver
eeniging of tusschen een kleinen drogist en 
een warenhuis. 

Het publiek zal vaak veel eerder verband 
tusschen twee verschillende waren leggen, 
wanneer hun toepassingsgebied zeer dicht 
bij elkaar gelegen is. Verzoekster meent ech
ter, dat ook dit niet als criterium genomen 
mag worden, maar dat de rechter zich steeds 
.zal moeten bepalen tot de vraag, of het pu
bliek zal kunnen denken, dat de herkomst 
der waren, waarom het in het bijzondere ge
val gaat, dezelfde is. 

Verzoekster meent steun te vinden voor 
hare meening in het arrest van Uwen Raad 
van 23 Mei 1941 (N. J. 1941, nr. 780). 

In dit arrest werd overwogen, dat bij de 
beoordeeling of dit gevaar (sc. het gevaar 
voor verwarring omtrent de herkomst van 
de onder het merk verhandelde waren, wan
neer het ingeschreven merk den naam of 
fi rma van een ander bevat) te duchten is, 
eenerzij ds te letten is op elk gebruik, dat van 
het merk overeenkomstig de inschrijving 
kan worden gemaakt en anderzijds op het 
handelsdebiet van hem, die de nietigverkla
ring vordert. De beantwoording van de 

vraag wordt dus ook hier afhankelijk gesteld 
van de bijzondere omstandigheden van het 
geval en niet daarvan, of voldaan wordt aan 
een vooropgezet criterium. 

ANTIDOTAAL REQUEST. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N . V. Sikkens Lakfabrieken N.V., ge

vestigd te Sassenheim, hierna te noemen 
,,verweerster", adv. Mr. G. H. C. Boden
hausen; 

dat verweerster heeft kennis genomen van 
het op 16 Februari 1943 bij Uwen Raad door 
de Duitsche handelsvennootschap Henkel & 
Ci" G.m.b.H. , hierna te noemen "verzoek
ster", ingediend request; 

dat verweerster, waar zij bij de onderha
vige aangelegenheid nauwelijks meer dan een 
prestige-belang heeft, ter besparing van kos
ten tegenover vorenbedoeld request slechts 
de navolgende beknopte opmerkingen wil 
stellen: 

Het eerste cassatiemiddel poneert, dat het 
Hof t . a.v. de inschrijving van verzoeksters 
merk no. 64423 (merk met het woord "Imi" 
als hoofdbestanddeel: bij vergissing spreekt 
het request van het "woordmerk" ,,Imi") 
o. m. voor "chemische producten voor in
dustrieele doeleinden" niet had mogen 
eischen, dat de waren of warensoorten, waar
voor dit merk bestemd is, afzonderlijk had
den moeten worden omschreven, resp. het 
Hof aan de inschrijving, zooals deze geschied 
is, geen rechtsgevolg jegens verweersters in
schrijving van het woordmerk "Nimi" had 
mogen ontzeggen. 

D it middel mist vooreerst feitelijken 
grondslag, daar het Hof zich t.a.v. de eischen 
voor inschrijving van een merk, resp. het 
daaraan toe te kennen rechtsgevolg niet in 
den bij het middel gestelden zin heeft uit
gelaten, immers slechts - uiteraard feitelijk 
- heeft beslist, dat de inschrijving voor 
,,chemische producten voor industrieele doel
einden" in geenen deele ook maar eenige bé
paaldheid bevat t.a.v. hetgeen het Hof als 
de "soort van waren" begrijpt - waartegen 
zich middel II richt-, resp. ,,daarmede geen 
enkel richtsnoer t.a.v. de onder de "soort" 
te rangschikken waren is gegeven". In ver
band hiermede kan aan art. 4 der Merken
wet in zake verzoeksters merk niet voldaan 
worden geacht, weshalve ook art. 3 lid :i dier 
wet toepassing mist. 

Subsidiair, nl. in de lezing die het cas
satiemiddel aan 's Hofs beschikking geeft, is 
in deze beschikking een getrouwe navolging 
te zien van het arrest van Uwen Raad d.d. 
29 Juni 1936, B.I.E. 1938 pg. 105 (Co-Vita 
-Cafita) . 

Bij de bestrijding van de leer van dit arrest 
maakt het request zich aan verwarring schul
dig. Juist is, dat het geen eisch voor de in
schrijving van een merk behoeft te zijn of 
kan zijn, dat de warensoorten, waarvoor het 
merk bestemd is, afzonderlijk worden om
schreven. De onderhavige procedure is er 
echter niet eene, waarin te beoordeelen staat 
of het merk van verzoekster voor een onge-
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specificeerde omschrijving, waaronder meer
dere niet afzonderlijk genoemde warensoor
ten vallen, kan of kon worden ingeschreven. 
Integendeel is ten deze de vraag slechts, of 
aan een eenmaal verrichte zoodanige in
schrijving het recht is te ontleenen ingevolge 
art. 10 Merkenwet een jongere inschrijving 
te doen nietig verklaren. 

Het vermeld arrest van Uwen Raad heeft 
deze vraag ontkennend beantwoord. De re
den hiervan moet zijn, dat art. 10 Merkenwet 
de vordering tot nietigverklaring van een 
merk toekent (o.m.) aan hem, die op een 
overeenstemmend merk "voor dezelfde soort 
van waren recht heeft krachtens art. 3", ter
wijl art. 3 het recht tot uitsluitend gebruik 
van een merk verbindt aan een eerste ge
bruik daarvan, ,,doch alleen voor die soort 
van waren, waarvoor het ... gebruikt is". 
Uit een en ander volgt, dat uit een inschrij 
ving van een merk, die geschied is aan de 
hand van een ongespecificeerde omschrijving, 
waaronder meerdere niet afzonderlijk ge
noemde warensoorten vallen, geen (bewijs 
van) gebruik van dit merk voor eenige be
paalde waar of soort van waren is af te lei
den, zoodat het recht ingevolge art. 1 Mw. 
door een dergelijke inschrijving zonder meer 
niet kan zijn verkregen 

Verzoekster klaagt erover, dat deze op,:it
ting tot moeilijkheden zou leiden in verband 
met de internationale inschrijving van mer
ken voor zgn. warengroepen en/of warenklas
sen en zelfs in strijd zou zijn met de voor 
Nederland uit het ,,Arrangement de Madrid" 
voortvloeiende verplichtingen. Opgemerkt 
zij, dat deze strijd, indien aanwezig, reeds 
zou bestaan sedert het vermeld arrest van 
Uw College d.d. 29 Juni 1936. Bedoelde strijd 
bestaat echter niet en wordt met name ook 
niet aanwezig geacht door het Bureau voor 
den I ndustrieelen Eigendom blijkens de pu
blicatie in B.I.E. 1942 pg. 145. De eenige -
betrekkelijk onbelangrijke - moeilijkheid, 
welke is te constateeren is, dat internationale 
inschrijvingen van warenklassen of -groepen 
c.q. naar de Nederlandsche wet niet recht
streeks zullen leiden tot (bewijs van) ge
bruik van het desbetreffend merk voor eenige 
bepaalde waar of soort van waren, met het 
gevolg, dat aan een dergelijke inschrijving 
zonder meer o.a. het recht van art. 10 Mw. 
niet ontleend kan worden. Aan de hand der 
vigeerende M erkenwet is deze consequentie 
onvermijdelijk. 

Verweerster teekent volledigheidshalve nog 
aan, dat zij wèl betwist heeft, dat de waren, 
waarvoor haar merk is ingeschreven, zouden 
vallen onder de - te vage - omschrijving 
,,chemische producten voor industrieele doel
einden". 

Het tweede cassatiemiddel richt zich tegen 
's Hofs uitlegging van het begrip "soort van 
waren" in de Merkenwet. Het middel geeft 
dienaangaande aan het Hof toe, dat voor de 
bepaling van bedoeld begrip beteekenis is te 
hechten aan het verwarringsgevaar, doch 
meent dat het Hof hierbij zich ten onrechte 
heeft afgevraagd, of de plaatsen van fabri 
cage en verkoop der betrokken waren dezelf
de zijn. 

D e aan deze kwestie door het Hof gewijde 
overwegingen zullen echter met elkander in 
verband moeten worden gelezen. Inderdaad 
zal het verwarringsgevaar tusschen waren 
dikwijls worden bepaald door fabricage en 
verkoop in dezelfde plaatsen en in ieder ge
val is in het onderhavig geval geen omstan
digheid gesteld of gebleken, waardoor dit 
anders zou zijn. Hoewel het Hof wellicht niet 
een geheel uitputtende omschrijving van het 
begrip "soort van waren" heeft gegeven, 

vgl. hiervoor b.v. de omschrijving in B.I.E. 
1942 pg. 192 en ook het slot der des betref
fende tijdschriftrecensie, alsmede b .v . het 
Duitsche criterium, geciteerd in L éon-de 
Haan, Merkenwet (1936), pg. 698 
is 's Hofs beslissing niettemin volkomen te 
aanvaarden. 

R edenen, waarom verweerster Uw Raad 
eerbiedig verzoekt het ingesteld cassatiebe
roep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. aangaande het eerste middel: 
dat het Hof zich heeft vereenigd met · de 

door Sikkens aangevoerde stelling, dat onder 
de omschrijving "chemische producten voor 
industrieele doeleinden" zoovele ongelijk
soortige waren vallen, dat met deze omschrij 
ving geen soort van waren als bedoeld in de 
Merkenwet, wordt aangeduid, en het Hof 
daarom inzooverre aan de inschrijving door 
Henkel van het merk no. 64423, waarvan het 
woord "Imi" het hoofdbestanddeel vormt, 
beteekenis heeft ontzegd; 

dat ingevolge art. 3 der Merkenwet het 
recht tot uitsluitend gebruik van een merk 
verkregen wordt niet enkel voor de waar, 
waarvoor iemand dat merk het eerst heeft 
gebruikt, doch voor de soort van waren, 
waartoe die waar geacht kan worden te be
hooren; 

dat voorts ingevolge het tweede lid van 
dat artikel inschrijving van het merk voor 
een soort van waren een wettelijk vermoeden 
oplevert, dat de inschrijver de eerste gebrui
ker van het merk voor die soort van waren 
is · 0

dat een eerste gebruik van het merk voor 
onderscheidene waren, die tot onderling ver
schillende soorten van waren behooren, het 
recht vestigt voor de onderscheidene soorten 
van waren, waartoe die onderscheidene wa
ren behooren; 

dat evenzeer als in dit geval het recht ver
kregen wordt voor verscheidene soorten van 
waren, zoo ook de inschrijving van het merk 
voor verschillende soorten van waren, het 
vermoeden van eerst gebruik zal meebrengen 
voor die soorten van waren, waarvoor de in
schrijving is geschied; 

dat daaruit volgt, dat er geenerlei reden 
is, waarom de inschrijving zich zou moeten 
beperken tot één soort van waren; 

dat het tegendeel niet valt af te leiden ui t 
de omstandigheid, dat art. 4 verlangt de ver
melding van de "soort van waren" in het 
enkelvoud, omdat daarmee slechts een mi
nimum-eisch wordt gesteld, waaraan de in
schrijving moet voldoen ; 
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dat wijders niets er op wijst, dat wèl zoude 
zijn toegelaten een gespecificeerde inschrij
ving voor een aantal met name vermelde 
soorten van waren en niet een inschrijving, 
waarbij in een verzamelbegrip onderschei
dene soorten van waren worden samengevat; 

dat bij de inschrijving slechts de eisch mag 
worden gesteld, dat het gekozen begrip vol
doende duidelijk en bepaald is om daaruit 
te kunnen afleiden, welke soorten van waren 
het omvat, terwijl bij de beoordeeling daar
van in een materie als de onderhavige, welke 
voor een belangrijk deel internationaal gere
geld is, in het bijzonder valt te letten op het
geen internationaal gebruikelijk is; 

dat uit een en ander blijkt, dat het Hof 
door zijn beslissing te laten afhangen, hier
van, of de omschrijving "chemische produc
ten voor industrieele doeleinden" voldoet aan 
het criterium van één soort van waren te om
schrijven, de voormelde artikelen heeft ge
schonden en het eerste middel dus gegrond is; 

0. dat H enkel bij het tweede middel klaagt, 
dat het Hof een onjuiste opvatting huldigt 
omtrent hetgeen tot éénzelfde soort van wa
ren kan worden gerekend, en zij daartegen
over een andere opvatting plaatst; 

dat echter uit de stukken, waarvan de 
Hooge Raad kennis mag nemen, niet blijkt, 
dat H enkel bij het Hof feiten heeft voorge
dragen, welke - indien aanwezig bevonden 
- zouden meebrengen, dat in het zich hier 
voordoende geval het verschil tusschen 
's Hofs opvatting en de hare van beteekenis 
zoude zijn, terwijl zulks niet met vrucht voor 
het eerst in cassatie kan geschieden, zoodat 
dit middel niet tot cassatie kan leiden; 

Vernietigt de bestreden beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage; 

Verwijst de zaak naar dat Hof ter verdere 
behandeling en beslissing met inachtneming 
van deze beschikking. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. wat het eerste middel betreft, dat het 
inderdaad geen eisch van de Merkenwet is 
om bij de inschrijving van een merk de waren 
of soorten van waren, waarvoor het merk be
stemd is, afzonderlijk te omschrijven; 

0. dat het Hof dien eisch echter ook niet 
stelt, doch slechts verlangt, dat de bij de in
schrijving van een merk krachtens art. 4 der 
Merkenwet vereischte vermelding van de 
soort van waren, waarvoor het merk bestemd 
is, niet van een zoodanige vaagheid zij, dat 
daarmede geen enkel richtsnoer ten aanzien 
van de onder de opgegeven soort te rang
schikken waren is gegeven, hetgeen, gelijk 
het Hof feitelijk vaststelt, met de onderha
vige inschrijving van het merk van reques
trante voor "chemische producten voor in
dustriëele doeleinden" het geval is; 

0. dat echter althans eenige bepaaldheid 
t en aanzien van de soort of soorten van wa
ren, waarvoor eene inschrijving geldt, moet 
worden gevorderd, daar. art. 3 der Merkenwet 
het uitsluitend recht op het gebruik van een 
merk beperkt tot de soort van waren, waar
voor het is gebruikt (v.g. H . R. 16 Juli 1929 

W. 12036, N. J . 1929, 1568; H. R. 29 Juni 
1936 B.I.E. 1938, 105), en art. 10 dier wet 
de bevoegdheid om de nietigverklaring van 
een ingeschreven merk te vorderen wegens 
geheele of hoofdzakelijke overeenstemming 
met dat van een ander slechts toekent aan 
hem, die op dat merk voor dezelfde soort 
van waren recht heeft krachtens art. 3; 

0 . dat hieruit volgt, dat aan de inschrij
ving van een merk voor eene te vaag om
schreven soort of te vaag omschreven soorten 
van waren geen gebruik van dit merk voor 
eenige bepaalde waar of soort van waren kan 
worden afgeleid, zoodat het recht op het 
merk door zoodanige inschrijving zonder 
meer niet kan zijn verkregen; 

0. dat het eerste middel derhalve ten deele 
feitelijken grondslag mist, ten deele onge
grond is te achten; 

0 . dat het tweede middel faalt, omdat de 
wet, hare bescherming aan een merk ver
leenende, voor de soort van waren, waartoe 
het door den rechthebbende op het merk 
wordt gebruikt, weliswaar niet het oog heeft 
op telkens slechts de species van een genus, 
doch, waar voor de bepaling van het begrip 
,,soort van waren" in den zin der Merkenwet , 
naar het Hof terecht opmerkt, gelijk steeds 
bij de toepassing van gemelde wet, betee
kenis is te hechten aan het verwarringsge
vaar, evenmin kan doelen op een complex 
van allerlei geheel verschillende waren, die 
onder eenen hoezeer ook geabstraheerden 
gemeenschappelijken naam kunnen worden 
vereenigd, maar veeleer geacht moet worden 
te zien op een meer concreet soortbegrip, als, 
bij voorbeeld, gevormd wordt door eene 
klasse van waren, welke tot denzelfden tak 
van industrie of handel behooren ( v.g. H. R . 
5 Nov. 1909 W . 8919; 21 April 1921 W. 10737, 
N. J. 1921, 516; 22 Mei 1933 W. 12626, N. J . 
1933, 1763), zoodat het bezigen van een
zelfde merk voor zulke soort van waren door 
twee of meer verschillende fabrikanten of 
handelaren gevaar voor verwarring zoude 
scheppen; 

0. dat zulks, naar de feitelijke en derhalve 
in cassatie te eerbiedigen beslissing van het 
Hof, t en dezen niet het geval is, terwijl ook 
geene andere omstandigheid is gesteld of ge
bleken, van welke gevaar voor verwarring 
van de door requestrante onder haar merk 
verhandelde waren met die, waarvoo·r gere
questreerde haar ingeschreven merk bezigt, 
zoude zijn te duchten; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

juni z943 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet artt. 30, 43.) 

Naar het gemeene recht gaat hij, die, 
zonder daartoe gerechtigd te zijn, overi
gens bewust eens anders recht aantast, 
slechts dan vrij uit, als het aannemelijk 
is, dat hij redelijkerwijs van zijne onbe
voegdheid tot handelen geen kennis kon 
dragen. 's Hofs uitlegging van art. 43 
0. W . - waarbij bovengenoemde vraag 
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bevestigend wordt beantwoord. (Red.) 
- leidt tot een zoo zeer afwijkend stand
punt, dat deze, zonder bepaaldelijk aan 
den wettekst of zijne geschiedenis te 
ontleenen gronden, niet kan worden aan
vaard. Noch de tekst van het voorschrift, 
noch de geschiedenis geeft aan 's Hofs 
opvatting steun. Veeleer is het aanne
melijk, dat bovengenoemde vraag, bij 
het totstandkomen der wet niet onder 
de oogen is gezien. 

De territoriale werking der Octrooiwet 
heeft tot gevolg, dat een in het buiten
land in het verkeer brengen door den 
houder van een Ned. octrooi zijne rechten 
uit dit octrooi onverlet laat. Van een 
rechtmatig in het verkeer brengen in den 
zin van art. 30, 2e lid Octrooiwet kan 
dan ook slechts dan sprake zijn, indien 
dit in het verkeer brengen in Nederland 
heeft plaats gehad. Evenvermeld voor
schrift geeft aan den lateren verkrijger 
van het geoctrooieerde voortbrengsel een 
recht tot afweer tegenover den octrooi
houder, maar dan zal ook den lateren 
verkrijger, wanneer hij zich er oo be
roent, dat het voortbrengsel rechtmatig 
in het verkeer is gebracht, de juistheid 
dier bewering, ingeval van tegenspraak, 
hebben te bewijzen. 

De N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, 
gevestigd te Eindhoven, eischeres tot casatie 
van een op g September x943 door het Ge
rechtshof te Leeuwarden tusschen partijen 
gewezen arrest, adv. Mr. W. Blackstone, 

tegen: 
de vennootschap onder de firma Mebius, ge
vestigd te Huizum, gemeente Leeuwardera
deel, c.s., verweerders in cassatie, adv. Mr. 
P. J. de Kanter. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het aangevallen arrest blijkt: 
dat Philips bij inleidende dagvaarding haar 

tegenpartij voor de rechtbank te Leeuwar
den heeft gedaagd en heeft gesteld, dat zij 
is houdster van het Ned. Oct-rooi no. x3405 ; 

dat verweerster onder x O , van wie de ver
weerders onder 2° en 3 ° de individueele ven
nooten zijn, zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, radiolampen, waarin de bij voormeld 
octrooi beschermde vinding is toegepast, in 
of voor haar bedrijf in het verkeer heeft ge
bracht, verder heeft verkocht, afgeleverd en 
voor een en ander in voorraad heeft gehou
den of gebruikt; 

dat de vennootschap en hare vennooten bij 
voormelde handelingen hebben gehandeld 
desbewust, alsmede dat Philips door die in
breuken schade heeft geleden; 

dat Philips uit dien hoofde heeft gevor
derd, dat de handelingen der tegenpartij wor
den verklaard onrechtmatig, dat de verweer
ders, ieder hoofdelijk, tot schadevergoeding 
worden veroordeeld, met van waarde-ver
klaring van een ten deze gelegd conservatoir 
beslag, alsmede dat de verweerders worden 
gelastvorenbedoelde handelingen na te laten, 
onder gehoudenheid een dwangsom te be-

talen, wanneer zij aan dit verbod niet zullen 
voldoen; 

dat de verweerders hebben ontkend dat in 
de lampen, ten aanzien van welke zij volgens 
Philips den octrooiinbreuk hebben gepleegd, 
het voormelde octrooi was toegepast en 
voorts hebben betoogd, dat de lampen door 
Philips zelf waren gefabriceerd en door haar 
zelf of door tusschenkomst van een organi
satie aan den radiohandel en/of het publiek 
zijn verkocht en geleverd, alsmede dat zij 
zich niet bewust zijn geweest, dat die lam
pen niet bestemd waren voor de Nederland
sche markt; 

dat de rechtbank bij vonnis van 30 Mei 
x940 heeft aangenomen, dat de uitvinders
gedachte van het octrooi in de 6xg in beslag 
genomen lampen wordt toegepast en aan de 
thans verweerders, hierna partij Mebius t e 
noemen, heeft opgedragen door getuigen te 
bewijzen dat deze lampen op rechtmatige 
wijze in Nederland in het verkeer zijn ge
bracht; 

dat partij Mebius van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen en het Hof, na met de 
rechtbank te hebben geoordeeld, dat in de 
bewuste lampen het voormelde octrooi is 
toegepast, heeft overwogen: 

,,dat partij Mebius in de tweede plaats be
zwaar maakt tegen de beslising der Recht
bank, dat in geval de bewuste lampen wer
kelijk van Philips afkomstig zouden zijn, 
deze omstandigheid partij Mebius enkel zou 
ontlasten, indien de lampen op rechtmatige 
wijze in het verkeer zijn gebracht, d.w.z. 
door Philips zijn verkocht met bestemming 
om op de N ederlandsche markt te worden 
verhandeld; 

dat Philips als octrooihoudster het uit
sluitend recht heeft om lampen, waarvoor 
het octrooi is verleend, in Nederland in het 
verkeer te brengen, waaronder is te ver
staan: aflevering ingevolge gesloten over
eenkomst; 

dat dus lampen, door Philips in Nederland 
afgeleverd, rechtmatig in het verkeer zijn 
gebracht, en hiervoor niet wordt vereischt 
bestemming tot verhandeling op de Neder
landsche markt, zooals de Rechtbank aan
nam; 

dat echter aflevering door Philips in Ne
derland noodzakelijk zou zijn ter ontlasting 
van Mebius, en het enkele feit, dat de lam
pen van Philips afkomstig waren, daarvoor 
niet voldoende zou zijn; 

dat de Rechtbank dus terecht heeft be
slist, dat het feit dat de lampen van Philips 
afkomstig waren, partij Mebius slechts zou 
disculpeeren, indien Philips ze in Nederland 
in het verkeer had gebracht, en deze beslis
sing dan ook, afgezien van de niet geheel 
juiste omschrijving die daarbij van het be
grip "in Nederland in het verkeer brengen" 
is gegeven, behoort te worden gehandhaafd; 

dat de derde grief inhoudt dat partij Me
bius ten onrechte is belast met het bewijs 
van het feit dat de bewuste lampen door 
Philips in Nederland op rechtmatige wijze 
in het verkeer zijn gebracht; 

dat ook deze l'(rief niet opgaat, daar toch, 
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nu tusschen partijen vast staat, dat partij 
Mebius de meer bedoelde lampen in of voor 
hun bedrijf in het verkeer heeft gebracht 
enz., hiermede vast staat de door Philips ge
stelde inbreuk op het octrooi, tenzij mocht 
blijken dat Philips de lampen reeds te voren 
in Nederland in het verkeer had gebracht, 
welke bijzondere omstandigheid partij Me
bius derhalve heeft te bewijzen; 

dat partij Mebius in de vierde plaats op
werpt, dat de Rechtbank ten onrechte aan
nam dat partij Mebius "desbewust" heeft 
gehandeld, indien octrooischending zou heb
ben plaats gehad, terwijl ten onrechte eenige 
vordering tot betaling van schadevergoeding 
toewijsbaar werd geacht; 

dat volgens de wet voor de gehoudenheid 
tot schadevergoeding wordt vereischt, dat 
men de op het octrooi inbreuk makende han
delingen "desbewust" heeft verricht, m.a.w. 
dat men wist dat deze handelingen inbreuk 
maakten op het octrooi; 

dat Philips hare stelling, dat partij Mebius 
desbewust heeft gehandeld, baseert op de 
posita, dat zij handelden met kennis van het 
octrooi en met volledige wetenschap van de 
beteekenis hunner ten dezen verrichte han
delingen; 

dat -nog daargelaten de vraag, of de ven
nooten Mebius hebben geweten dat de on
derhavige lampen de kenmerken van het oc
trooi droegen - in elk geval niet is gebleken 
dat die zich bewust zijn geweest, dat zij door 
de hun geïmputeerde handelingen inbreuk 
maakten op de voor Philips uit het octrooi 
voortvloeiende rechten; 

dat dit laatste naar 's Hofs oordeel ook . 
niet valt af te leiden uit den in het geding 
zijnden brief d.d. 16 Augustus 1937; 

dat toch de inhoud van den brief niet zoo
danig is, dat de vennooten Mebius daaruit 
hebben moeten concludeeren, dat de onder
havige lampen, ook al waren ze van Philips 
afkomstig, uit hoofde van het octrooi 13405 
niet in Nederland in het verkeer mochten 
worden gebracht; 

dat dus niet is gebleken, dat bij de ven
nooten Mebius - en mitsdien ook bij de ven
nootschap - de voor toewijzing der vorde
ring tot schadevergoeding vereischte weten
schap aanwezig was"; 

dat het Hof dienvolgens bij haar bestreden 
arrest heeft verstaan, dat de rechtbank ten 
onrechte heeft beslist, dat partij Mebius des
bewust heeft gehandeld en de vordering tot 
vergoeding der schade heeft ontzegd; 

0 . dat Philips tegen deze uitspraak op
komt met het navolgende middel van cas
satie; 

S. of v. t. van de artt. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 
39, 43, 45 Octrooiwet 1910 S. 313 48 Rv., 
1401, 1402, 1403, 1902 en 1903 B. W., 

doordien het Hof, 
op de in het arrest weergegeven gronden 

en bepaaldelijk uit de overweging, gewijd 
aan de vraag of partij Mebius desbewust 
heeft gehandeld, 

heeft beslist als voormeld, 
zulks ten onrechte, omdat 
a. de desbewustheidseisch van art. 43 Oc-

trooiwet alleen beteekent,dat de inbreukple
ger er zich van bewust moet zijn geweest (ge
weten moet hebben), dat het door hem ver
vaardigde, verhandelde of ter verhandeling 
in voorraad gehouden voortbrengsel, resp. • 
de door hem toegepaste werkwijze, viel bin
nen de grenzen van het octrooi, zoodat zijn 
handeling was een handeling als in art. 30 
lid 1 0 . W. genoemd, 

en het Hof derhalve in casu niet had mogen 
daarlaten de vraag of verweerders geweten 
hebben, dat de onderhavige lampen de ken
merken van het octrooi droegen (binnen de 
grenzen van het octrooi vielen), doch het 
Hof integendeel ten deze die vraag had moe
ten onderzoeken en zijn oordeel over de des
bewustheid alléén van de beantwoording van 
die vraag afhankelijk had moeten stellen; 

b. althans en in elk geval het Hof, daar
latende de vraag of verweerders hebben ge
weten dat de onderhavige lampen de ken
merken van het octrooi droegen (binnen de 
grenzen van het octrooi vielen), pas dàn had 
mogen beslissen, dat niet gebleken is, dat 
verweerders desbewust hebben gehandeld, in
dien zou zijn gebleken, dat verweerders, ten
gevolge van een dwaling ten aanzien van de 
feiten, niet hebben geweten, dat zij tot het 
verrichten van de hun geimputeerde octrooi
schendende handelingen niet gerechtigd wa
ren · 

0. dat partij Mebius incidenteel cassatie 
heeft ingesteld, als middel aanvoerend: 

S. of v. t. van de artt. 1 en 125 Grondwet, 
30, 36, 43 en 58 Octrooiwet, 42 van het Oc
trooireglement 1921, Stbl. 1083, 1902, 1903, 
1960, 1961, 1962 en 1963 B. W., 48, 103, 104, 
199, 200 en 353 Rv., 

doordat het Hof op de tweede en derde 
grief van eischers heeft overwogen als voor
meld, 

en deze grieven op gemelde gronden ver
werpt, doch zulks ten onrechte en in strijd 
met de wet, aangezien een voortbrengsel 
waarvoor een Nederlandsch octrooi is ver
leend of met een in Nederland geoctrooieer
de verbetering, rechtmatig in het verkeer is 
gebracht indien het van den octrooihouder 
afkomstig is en door dezen in het verkeer is 
gebracht met zijn wil daartoe, zijnde daarbij 
niet slechts de bestemming onverschillig, 
maar ook of de aflevering (het in het ver
keer brengen) door den octrooihouder binnen 
Nederland (en Ned.-Indië, Suriname en Cu
raçao) is geschied; 

terwijl in ieder geval eischers, ingeval de 
lampen, die zij in of voor hun bedrijf in het: 
verkeer hebben gebracht enz., van verweer
ster afkomstig zijn, niet mochten worden be
last met het bewijs dat verweerster deze 
reeds tevoren rechtmatig in het verkeer had 
gebracht in den zin van art. 30 Octrooiwet; 

integendeel verweerster, die eischers we
gens octrooiinbreuk aansprak, dan behoorde 
te bewijzen dat de lampen, hoewel van haar 
afkomstig, toch niet door haar en met den 
wil daartoe, of althans niet rechtmatig, in het 
verkeer gebracht waren. 

0. ten aanzien van het middel ten prin
cipale : 
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dat dit in zijn beide onderdeelen de vraag 
aan de orde stelt of de eisch van desbewust
heid, waarvan in art. 43 Octrooiwet 1910, 
S . 313 sprake is, mede het "zonder daartoe 
gerechtigd te zijn" beheerscht; 

dat nu naar het gemeene recht hij, die 
zonder daartoe gerechtigd te zijn overigens 
bewust eens anders recht aantast, slechts dan 
vrij uitgaat, als het aannemelijk is, dat hij 
redelijkerwijs van zijn onbevoegdheid tot 
handelen geen kennis kon dragen; 

dat 's Hofs uitlegging van genoemd art. 
43 tot een zoo zeer afwijkend standpunt 
leidt, dat deze zonder bepaaldelijk aan den 
wettekst of zijn geschiedenis te ontleenen 
gronden niet kan worden aanvaard; 

dat noch de tekst van het voorschrift, noch 
de geschiedenis aan 's Hofs opvatting steun 
geeft, zijnde veeleer aannemelijk, dat de 
vraag, thans aan de orde, bij het tot stand
komen der wet niet onder oogen is gezien; 

dat het middel mitsdien gegrond is; 
0 . ten aanzien van het incidenteele mid

del, dat de territoriale werking der Octrooi
wet tot gevolg heeft, dat een in het buiten
land in het verkeer brengen door den houder 
van een Nederlandsch octrooi zijn rechten 
uit dit octrooi onverlet laat; dat dan ook van 
een rechtmatig in het vet'keer brengen in den 
zin van art. 30, 2e lid Octrooiwet slechts dan 
sprake kan zijn, indien dit in het verkeer 
brengen in Nederland heeft plaats gehad; 

dat de eerste klacht derhalve faalt; 
dat ook de tweede grief niet kan slagen 

daar voormeld voorschrift aan den lateren 
verkrijger van het geoctrooieerde voort
brengsel een recht tot afweer geeft tegen
over den octrooihouder, maar dan ook die 
latere verkrijger, wanneer hij zich er op be
roept, dat het voortbrengsel rechtmatig in 
het verkeer is gebracht, de juistheid dier 
oveiweging in geval van tegenspraak zal 
hebben te bewijzen; 

Op het principaal beroep: 
Vernietigt het bestreden arrest; 
Veiwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest te worden berecht; 

Verwerpt het incidenteel beroep. 
Veroordeelt veiweerders - incidenteel 

eischers - in de kosten op de cassatie geval
len. (Salaris f 600. R ed.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Het middel voorgedragen in het principaal 

ca.ssatie-beroep stelt wederom een vraag aan 
de orde omtrent de beteekenis van den term 
" desbewust" in art. 43 lid 1 der Octrooiwet 
1910, S . 313, luidend: 

,,Hij, die desbewust, zonder daartoe ge
rechtigd te zijn, eene der in het eerste lid van 
artikel 30 genoemde handelingen verricht, is 
tot schadevergoeding verplicht"; wederom, 
merkte ik op, daar ook in de arresten van 24 
Mei 1940 (1941, no. 421; lnd. Eig. bij bi. 
1940, 134) en van 23 Mei 1941 (1941, no. 
828; Ind. Eig. bijbl. 1941, 145) over den 
omvang en aard der desbewustheid beslis-

singen zijn gegeven. 
De Rechtbank stelde in haar bovengemeld 

vonnis van 30 Mei 1940 omtrent dit punt het 
volgende: 

"dat eischeres wijders stelt dat gedaagden 
deze octrooischendingen desbewust hebben 
gepleegd, immers met kennis van het octrooi 
van eischeres en met volledige wetenschap 
van de beteekenis hunner handelingen, daar 
toch eischeres de eerste gedaagde bij aange
teekend schrijven van 16 Augustus 1937 uit
drukkelijk tegen dergelijke practijken heeft 
gewaarschuwd en deswege, naast de onrecht
mat igverklaring van de handelingen van ge
daagden met verbod voor de toekomst en 
dwangsom bij overtreding, vergoeding vor
dert der haar toegebrachte schade; 

dat gedaagden bovenaangehaald schrijven 
hebben erkend en het niet wel aan te nemen 
is dat zij, indien de lampen niet langs regel
matigen weg in het verkeer zijn gebracht, 
daarvan onkundig zouden zijn geweest; 

dat gedaagden echter ook verder ontken
nen, indien de octrooischending inderdaad 
heeft plaats gehad, die d esbewust te hebben 
gepleegd, daar er toch omtrent die schending: 
veel verschil van opvatting bestaat, zoowel 
in de jurisprudentie als onder deskundigen; 

dat gedaagden evenwel in gebreke zijn ge
bleven gelijke gevallen op te geven uit de 
jurisprudentie, waarin door den Rechter geen 
overtreding werd aangenomen, terwijl door 
eischeres een uitgebreide jurisprudentie is 
aangehaald, waarin de Rechter zulks wel 
heeft gedaan, zoodat in dezen zeker wel van 
een gevestigde jurisprudentie kan worden 
gesproken; 

dat gedaagden dan ook daarmee rekening 
hadden moeten houden en de afwijkende 
meeningen van sommige deskundigen daar
bij geen gewicht in de schaal leggen,daartoch 
de rechterlijke macht in dezen de beslissing 
heeft en de gedaagden zich dan ook daaraan 
hadden behooren te houden; 

dat gedaagden in ieder geval na deze waar
schuwing per brief het risico van de overtre
ding en hare gevolgen bewust op zich hebben 
genomen en zich dus niet langer op hun on
wetendheid dienaangaande kunnen beroe
;;en". 

Het Hof oordeelde anders blijkens de aan
vaarding van Mebius' vierde grief, zooals. 
hierboven is weergegeven. De kern van 
's Hofs beslissing ligt in de twintigste rechts
oveiweging, 

,,dat nog daargelaten de vraag, of appel
lanten sub 2 en 3 hebben geweten, dat de 
onderhavige lampen de kenmerken van het 
octrooi droegen, in elk geval niet is gebleken, 
dat die appellanten zich bewust zijn geweest, 
dat zij door de hun geïmputeerde handelin
gen inbreuk maakten op de voor geïntimeer
de uit het octrooi voortvloeiende rechten". 

Art. 43 der Wet heeft aanleiding gegeven 
tot veel verschil van meening onder de schrij 
vers. Wel zijn allen van oordeel, dat dit arti
kel een bijzondere regeling bevat, welke de 
algemeene van art. 1401 B. W. terzijde stelt, 
doch de vraag welke de eischen van art. 43 
zijn, om te kunnen besluiten, dat schadever-
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goeding verschuldigd is, wordt in zeer ver
schillenden zin opgelost. I k moge in dit ver
band wijzen op het artikel van Mr. M. L . 
Kan, Octrooi-inbreuk en onrechtmatige daad 
(Bundel voor P rof. Scholten, blz. 224). In 
octrooi- en Merkenwetten (Léon) geeft Mr. 
Ir. de Haan (blz. 520) voorts een overzicht 
van de (voor 1935) bestaande opvattingen. 

Het wil mij voorkomen, dat de moeilijk
heden alleen te wijten zijn aan de wijze waar
op de wetgever hetgeen hij bedoelde te be
palen in art. 43 lid 1, onder woorden heeft 
gebracht. 

Was het doel: ,,desbewust" en "zonder 
daartoe gerechtigd te zijn" naast elkaar te 
stellen, zoodat de desbewustheid alleen be
hoeft te slaan op het verrichten der hande
lingen genoemd in art. 30 lid I der Wet, dan 
wel, verlangt art. 43 lid 1, dat de inbreuk
maker om schadeplichtige te zijn, ook moet 
geweten hebben, tot de octrooitoepassing 
niet gerechtigd te zijn? 

Het middel onder a verdedigt, in afwijking 
van 's Hofs arrest de eerste opvatting, en 
met dit middel ben ik van oordeel, dat "zon
der daartoe gerechtigd te zijn" niets meer 
wil te kennen geven dan een, hoedanigheid, 
welke de inbreukmaker op het octrooi moet 
bezitten, wil hij verplicht zijn tot schadever
goeding. Deze bepaling vordert m. i. niet, dat 
die inbreukmaker zich bewust moet zijn niet 
tot octrooitoepassing gerechtigd te zijn. 

Ik lees de bepalingen der Wet aldus, dat 
art. 30 lid I uitvoerig en duidelijk bepaalt 
welke rechten de octrooihouder heeft, welke 
handelingen uitsluitend hij mag verrichten. 
De daarop volgende artikelen bevatten rege
len, waardoor die uitsluitende bevoegdheid 
beperkingen kan ondervinden, n .l. wanneer 
een voorgebruiker, een licentiehouder op
treedt. Dit zijn dan personen, die gerechtigd 
1cunnen zijn bepaalde handelingen genoemd 
in art. 30 lid I te verrichten, evenals de oc
trooihouder zelve. 

Wie is nu volgens art. 43, - een bepaling 
geplaatst aan het hoofd van afdeeling 111 
,,Handhaving van het octrooi", - tot scha
devergoeding verplicht? Uit hetgeen ik hier 
onmiddellijk te voren opmerkte, volgt wel 
.zeer duidelijk, alleen hij die niet in het bezit 
is van een dier rechten. Meer en andere 
eischen kunnen bezwaarlijk gesteld worden. 
Zoo art. 43 zou verlangen dat de benadeelde 
-0ctrooihouder moet bewijzen, welke weten
schap de inbreukmaker al dan niet bezit, ten 
aanzien van de rechten van dien belangheb
bende ondervindt het octrooi weinig be
s cherming. 

Beter ware dan ook, naar de geachte raads
:man van Mebius opmerkt, wanneer de Wet 
g eluid had: ,,Hij die zonder daartoe gerech
tigd te zijn, desbewust handelingen verricht 
enz.". Die opmerking werd van verweersters 
z ijde gemaakt om daarmede aan te toonen, 
dat nu de wet niet aldus luidt, de desbewust
heid ook het "zonder daartoe gerechtigd te 
.zijn" beheerscht, en 's Hofs opvatting dus 
juist is. Hoewel de woorden der bepaling 
aanleiding geven tot 's Hofs uitlegging, zoo 
:meen ik toch, dat deze onjuist is. 

I n de eerste plaats zijn de termen "desbe
wust" en "zonder daartoe gerechtigd te zij n" 
in art. 43 lid I door komma's van elkaar ge
scheiden. Ik meen dus ·de bepaling aldus te 
moeten lezen, dat tot schadevergoeding ver
plicht is degene, die de daar bedoelde han
delingen verricht - indien twee voorwaar
den vervuld zijn, n.l. hij moet desbewust die 
handelingen verrichten en bovendien niet tot 
de octrooitoepassing gerechtigd zijn, m . a.w. 
de desbewustheidseisch en het niet-gerech
tigd zijn staan naast elkaar. Het tweede lid 
van art. 43 pleit m. i . mede voor deze opvat
ting, nu deze bepaling alleen spreekt van het 
,,desbewust handelen". 

Ook de strafbepaling (art. 45 lid 1), welke 
spreekt van het opzettelijk inbreuk maken 
op het recht van den octrooihouder door het 
verrichten van eene der in art. 30, eerste lid, 
genoemde handelingen, wijst er, naar mijn 
oordeel op, door de geheel andere woorden
keus dan welke in art. 43 lid 1, te vinden is, 
dat onderscheid moet worden gemaakt. In 
art. 45 toch moet het opzet gericht zijn op de 
wederrechtelijkheid; dus is hier, naar mijn 
opvatting, een geheel andere figuur dan in 
art. 43. 

In art. 43 wordt slechts de term "desb e
wust" gebruikt, hetgeen niets meer behoeft 
te beteekenen, dan bekend zijnde met het 
bestaan van het octrooi". Terwij l de geschie
denis dezer bepalingen (o.a. Moorrees, blz. 
225) geen helder licht werpt op de thans be
sproken vraag, zou het naar mijn gevoelen 
zeker te ver gaan uit die desbewustheid het 
vereischte van opzet of schuld in strafrech
telijken zin bij den inbreukmaker af t e leiden . 

Verschillende opvattingen zijn mogelijk , 
zooals ook blijkt uit de aanteekeningen van 
Meijers, Telders en Hijink bij de hierboven 
vermelde arresten van 1940 en 1941, en Phi
lips heeft één daarvan nog neergelegd in zijn 
middel onder b, hetwelk subsidiair is voor
gedragen. Ik meen daar niet nader op in te 
behoeven te gaan, na hetgeen ik opmerkte 
over onderdeel a, waarmede ik mij vereenig
de. Te minder behoef ik dit te doen, daar 
dit onderdeel b zijn voornaamste beteekenis 
ontleent aan de gevolgen welke de al of niet
juistheid van de daarin opgenomen stelling 
voor de bewijslast kan hebben, en dit onder
werp thans mede ter sprake komt nu ik over
ga tot het middel, voorgesteld bij het inci
denteel cassatieberoep. 

Terecht merkte de pleiter voor Mebius op, 
dat het middel van Philips in wezen gericht 
is tegen de beslissing op de schadevordering, 
doch verder het arrest onaangetast laat, ter
wijl Mebius met zijn middel bezwaar maakt 
tegen de geheel vordering. 

Hierbij is dus de vraag te beantwoorden, 
wat te verstaan is onder "rechtmatig in het 
verkeer gebracht" in art. 30 lid 2 der Wet. 

Onder de handelingen genoemd in het eer
ste lid van art. 30 komt voor: ,,in het ver
keer brengen", en nu is de stelling van het 
middel, dat, al is het in het verkeer brengen, 
bedoeld in lid 1, beperkt tot Nederland (en 
overzeesche gebiedsdeelen), daaruit geens
zins volgt, dat het tweede lid van het artikel 
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met "rechtmatig in het verkeer brengen", 
wil zeggen "rechtmatig in Nederland in het 
verkeer brengen". 

Ik meen dat deze stelling niet houdbaar 
is. Zooals uit de geschiedenis der Wet blijkt 
(Moorrees I, blz. 141) beteekent " in het ver
keer brengen" niet anders dan in Nederland 
in het verkeer brengen. Algemeen is m en het 
er ook over eens, dat een octrooi naar zijn 
.aard slechts territoriale werking kan hebben. 

Men kan zich dan afvragen waarom de 
uitdrukking in het tweede lid van art. 30 een 
andere beteekenis zou hebben dan in het 
eerste lid. Volgens Mebius zou "rechtmatig 
in het verkeer gebracht zijn" elk artikel in 
het verkeer gebracht door den octrooihou
der, hetzij in het binnenland, hetzij in het 
buitenland. 

De geschiedenis dezer wetsbepaling geeft 
m. i. geen steun aan de stelling van het mid
del. Wanneer men het ontstaan der bepaling 
naleest (o.a. bij Moorrees I , blz. 136 vlg.) 
dan blijkt daaruit, dat het oorspronkelijke 
ontwerp geheel anders luidde dan het tegen
woordige wetsartikel. In het ontwerp gaf de 
rechtmatigheid der fabricage - echte voor
werpen tegenover namaaksels - het crite
rium voor de rechtmatigheid der handelin
gen. De handel in namaaksels werd onrecht
matig verklaard. Van dit systeem is in de 
wet niets gekomen, doch behalve het ver
vaardigen van, bleef ook de handel in de 
geoctrooieerde voorwerpen aan den octrooi
houder. 

Zooals bij pleidooi namens Philips werd 
opgemerkt, werd, in afwijking van het ont
werp, een systeem gekozen, waarin als crite
rium voor de rechtmatigheid van den han
del door anderen, de rechtmatige fabricage 
vervangen is door het rechtmatig in het ver
keer gebracht zijn. 

Bij het beschermde in het verkeer brengen 
- en bescherming is alleen mogelijk wanneer 
het in het verkeer brengen in Nederland ge
schiedt - kan de octrooihouder de vruchten 
plukken van zijn rechten . 

Wanneer men er van uitgaat, dat het eer
ste lid van art. 30 der Wet den hoofdregel 
bevat, n.l. dat de octrooihouder alleen ge
rechtigd is tot het verrichten der hierin ge
noemde handelingen, en daarop - ik wees 
op dit punt reeds bij de bespreking van het 
principaal cassatieberoep - uitzonderingen 
worden genoemd in de volgende bepalingen, 
d. w. z. personen die een afgeleid recht heb
ben als licentiehouders e. d., dan volgt daar
uit, dat wanneer M ebius zich op een uitzon
deringsbepaling beroept, ook op hem de be
w ijslast drukt. Ik acht dit in overeenstem
m ing met de algemeene regels van het bewijs 
e n dan ook volkomen redelijk, zeker in ge
vallen als dit, daar toch de octrooihouder wel 
zeer moeilijk zal kunnen bewijzen dat het 
geoctrooieerde voorwerp niet rechtmatig in 
het verkeer is gebracht. 

Ik concludeer op grond van het middel 
voorgesteld in het principaal beroep, dat de 
Hooge Raad het bestreden arrest vernietige, 
met terugwijzing der zaak naar het Gerechts
hof, t en einde verder te worden berecht met 

inachtneming van 's Hoogen Raads arrest. 
Voorts tot verwerping van het incidenteel 

à:>eroep, en veroordeeling van verweerders 
in casatie, incidenteel eischers, in de kosten 
dezer procedure. 

(N. J.) 

25 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 48; Armenwet art. 63.) 

De vraag, of de dochter ten deze zelf 
als ondersteunde beschouwd moet wor
den, hangt hiervan af, of de moeder het 
steunbedrag heeft ontvangen niet uit
sluitend ter eigen verzorging, doch met 
de gehoudenheid dat bedrag voor een 
deel te besteden voor het levensonder
houd van de dochter, en of de moeder 
dienstvolgens het steunbedrag voor dat 
deel als onderhoud aan de dochter ten 
goede heeft doen komen. Dit had de 
Rechtb., naar aanleiding van de stellin
gen van M . H., moeten onderzoeken. 
Onjuist is de overweging der R echtb., 
dat, indien de dochter zelf als onder
steunde beschouwd moet worden, de be
perking tot den grens van haren wettelij
ken onderhoudsplicht zou wegvallen. Im
mers, het verhaal op de dochter als on
dersteunde betreft alleen hetgeen ten be
hoeve van haar zelf is verstrekt en aan 
haar ten goede kwam, terwijl, voorzoover 
op de dochter als onderhoudsplichtige 
verhaal mocht worden gezocht, bedoelde 
grens voor het verhaal blijft gelden. 

Met aanhaling o. m. van art. 48 Rv. 
wordt der Rechtb. verweten, dat zij ver
zuimd heeft te onderzoeken, of de vor
dering, waarbij M. H . uitsluitend op de 
bepaling van art. 63 lid 1 sub 1 beroep 
deed, niet op grond van art. 63 lid I sub 
3 toewijsbaar was. Deze grief kan echter 
niet tot cassatie leiden, daar het middel 
alleen dan met vrucht over het niet 
ambtshalve aanvullen van rechtsgronden 
zou kunnen klagen, indien het inhield, 
dat de door M. H. ten processe gestelde 
feiten toewijzing op grond van art. 63 Jid 
1 sub 3 wettigden, hetgeen het middel 
echter niet deed. 

De Gemeentelijke Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon, gevestigd te Rotter
dam, eischer tot cassatie van een op 19 Juni 
1942 door de Arr.-Rechtb. te Rotterdam tus
schen partijen gewezen vonnis, adv. Mr. D. 
J. Veegens, (niet gepleit), 

tegen: 
G. J. Kerkhoven, wonende te Rotterdam, 
verweerster in c.assatie, adv. Mr. Ragnhild 
Stapel, (niet gepleit). 

De Hooge Raad, enz.; 
O . dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat de Gemeentelijke Dienst voor Maat

schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam bij in
leidende dagvaarding Kerkhoven voor de 
Arr.-Rechtbank aldaar heeft aangesproken 
tot betaling van f 338, met vordering tot van 
waardeverklaring van een ten haren laste ge-
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legd conservatoir derden arrest, en daartoe 
o.m. heeft gesteld, dat Maatschappelijk Hulp
betoon als instelling bedoeld in art. 1 van de 
Armenwet aan Kerkhoven over het tijdvak 
van 16 Mei 1938 tot en met 1 Maart 1941 
ondersteuning heeft verleend; dat Kerkhoven 
in bezit is van een inlegboekje der Rijkspost
spaarbank aanwijzende een saldovanfI033.27 
en derhalve in staat is tot teruggave, geheel 
of gedeeltelijk van de verleende ondersteu
ning; 

dat, nadat Kerkhoven bij antwoord heeft 
ontkend ooit eenige ondersteuning te hebben 
ontvangen, Maatschappelijk Hulpbetoon bij 
repliek nader o.m. heeft gesteld "dat de moe
der van Kerkhoven, de Wed. J . E. Kerkho
ven, die van 19 October 1936 af onafgebro
ken ondersteuning heeft genoten, in verband 
met de thuiskomst van hare dochter, die bij 
haar kwam inwonen, op 16 Mei 1938 ver
hooging van haar steun heeft aangevraagd; 
dat Maatschappelijk Hulpbetoon aan ditver
zoek heeft voldaan en met ingang van gemel
den datum de ondersteuning van de moeder 
heeft verhoogd van f 10 tot f 12.50 per week, 
zoodat Maatschappelijk Hulpbetoon vanaf 
dien datum ten behoeve van de dochter aan 
de Wed. Kerkhoven f 2.50 per week onder
steuning verleende; dat derhalve de Wed. 
Kerkhoven ondersteuning voor zich en hare 
dochter ontving"; 

dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis, oordeelende dat Kerkhoven ook in de 
voorstelling van feiten door Maatschappelijk 
Hulpbetoon bij repliek nader gegeven, niet 
kan worden aangemerkt als de ondersteunde 
op wie krachtens art. 63 lid 1 sub r 0

, Armen
wet verhaal mogelijk is, Maatschappelijk 
Hulpbetoon niet-ontvankelijk heeftverklaard 
in zijn vorderingen na o.m. te hebben over
wogen: 

De feitelijke toedracht is volgens Maat
schappelijk Hulpbetoon zoo geweest dat de 
moeder van Kerkhoven geruimen tijd steun 
heeft genoten en dat de ondersteuning met 
ingang van 16 Mei 1938 verhoogd is in ver
band met de thuiskomst van de dochter. 
Sindsdien is de moeder ondersteunde geble
ven gedurende de periode waarover Maat
schappelijk Hulpbetoon thans verhaal neemt. 
Bij het vaststellen van de aan haar te ver
leenen ondersteuning heeft Maatschappelijk 
Hulpbetoon telkens, voor het bedrag hetwelk 
in de conclusie van eisch nader is gespecifi
ceerd, tot 1 Maart 1941 rekening gehouden 
met de omstandigheid dat deze dochter in
wonend was. 

In hoofdstuk V van de Armenwet wordt 
het verhaal van een instelling, gelijk Maat
schappelijk Hulpbetoon is, voor verleende on
dersteuning geregeld. 

In art. 63 Armenwet wordt daarbij onder
scheid gemaakt tusschen verhaal op den on
dersteunde zelf en verhaal op anderen. Het 
verhaal op den ondersteunde zelf is, indien 
hij in staat is tot teruggave van de onder
steuning, ten aanzien van het bedrag onbe
perkt; het verhaal op derden wordt beperkt 
tot de grens van hunnen wetelijken onder
houdsplicht. De vordering, welke Maatschap-

pelijk Huipbetoon tegen gedaagde heeft in
gesteld, is door Maatschappelijk Hulpbetoon 
niet beperkt tot de grens van den wettelijken 
onderhoudsplit:ht, welken Kerkhoven moge
lijk jegens hare moeder zou hebben. Bij plei
dooi heeft Maatschappelijk Hulpbetoon bij 
monde van zijn raadsman ten overvloedever
klaard dat het verhaal, dat door hem geno 
men wordt, uitsluitend zijn grondslag zoekt 
te vinden in de mogelijkheid van verhaal 
welke art. 63 1° Armenwet op den onder
steunde zelf toelaat. 

Uit de weergave van de feitelijke toe
dracht, welke Maatschappelijk Hulpbetoon 
gegeven heeft, blijkt dat Kerkhoven zelf, in 
de periode waarover verhaal genomen wordt, 
geen ondersteuning van Maatschappelijk 
Hulpbetoon in ontvangst heeft genomen. D e 
steun welke verleend werd, werd aan de moe
der van Kerkhoven uitgekeerd. Bij het vast
stellen van de grootte van de ondersteuning is 
door Maatschappelijk Hulpbetoon rekening 
gehouden met de omstandigheid dat Kerk
hoven inwonend was. Maatschappelijk Hulp
betoon leidt hieruit af dat de door hem ver
leende ondersteuning ook ten behoeve van 
deze dochter werd verleend. 

Zelfs al zou worden aangenomen dat de 
door Maatschappelijk Hulpbetoon aan de 
moeder van Kerkhoven verleende ondersteu
ning mede ten behoeve van haar zou zijn ver
strekt, dan is daardoor Kerkhoven nog niet 
geworden tot de ondersteunde zelf, op wie 
krachtens art. 63 1 ° Armenwet verhaal mo
gelijk is. 

Uit het woordje "zelf" in art. 63 1 ° Armen
wet, geplaatst na "ondersteunde", blijkt dui
delijk dat het begrip "ondersteunde" in d it 
artikel niet buiten zijn letterlijke beteekenis 
mag worden uitgelegd. 

Bij de ruime uitlegging, welke Maatschap
pelijk Hulpbetoon voorstaat, zou voor een 
bepaalde groep personen, waarop volgens 
artikel 633 verhaal mogelijk is - de onder
houdsplichtigen voorzoover zij inwonende 
gezinsleden zijn - de beperking van het ver
haal tot de grens van den wettelijken onder
houdsplicht wegvallen. Uit de tegenstelling 
welke de wet in art. 63 maakt tusschen den 
ondersteunde zelf en de onderhoudsplichti
gen volgens de wet, leidt de Rechtbank af 
dat de strekking der wet is om voor alle on
derhoudsplichtigen de gunstige beperking 
van het verhaal toepasselijk te doen zijn. 

0. dat Maatschappelijk Hulpbetoon tegen 
deze uitspraak opkomt met de navolgende 
middelen van cassatie: 

I. S . of v. t. van de artt. 1, 28, 29, 38 en 
63 Armenwet, 

omdat de Rechtbank, 
vaststellende dat de feitelijke toedracht 

volgens Maatschappelijk Hulpbetoon zoo is 
geweest, als hierboven weergegeven, 

en in het midden latende, of de door 
eischer aan de moeder van verweerster ver
leende ondersteuning mede ten behoeve van 
verweerster is verstrekt, 

op de in het vonnis opgenomen gronden 
heeft beslist, dat verweerster niet kan wor
den aangemerkt als de ondersteunde, op wie 
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krachtens art. 63 lid 1 onder 1 ° Armenwet 
verhaal mogelijk is, 

ten onrechte, omdat in het aangehaalde 
onderdeel van het artikel onder "ondersteun
de" niet alleen moet worden verstaan degene, 
die ondersteuning van een instelling van wel
dadigheid in ontvangst heeft genomen, doch 
daaronder tevens moeten worden begrepen 
de leden van zijn gezin, indien en voor zoo
ver de ondersteuning mede te hunnen be
hoeve is verstrekt in dien zin, dat bij de be
paling van het bedrag daarvan mede met 
hun behoeften is rekening gehouden en dat 
zij mede aan hen ten goede is gekomen; 

II. S. of v. t. van de in het eerste middel 
aangehaalde artikelen, benevens van de artt. 
14 A. B., 376, 384a en 1902 B. W. en 1, 5 en 
48 Rv., 

omdat de Rechtbank 
vaststellende dat de vordering, welke 

eischer tegen verweerster heeft ingesteld, 
door hem niet is beperkt tot de grens van 
den wettelijken onderhoudsplicht, welken ver
weerster mogelijk jegens hare moeder zou 
hebben, en dat eischer bij pleidooi bij monde 
van zijn raadsman ten overvloede heeft ver
klaard, dat het verhaal, dat door hem wordt 
genomen, uitsluitend zijn grondslag zoekt te 
vinden in de mogelijkheid van verhaal, welke 
art. 63 (lid 1 onder 1° ) Armenwet op den 
ondersteunde zelf toelaat, 

niet heeft onderzocht, of de ingestelde vor
dering krachtens art. 63 lid 1 onder 3° Ar
menwet voor geheele of gedeeltelijke toewij
zing vatbaar is, 

ten onrechte, omdat het hier betreft een 
door den rechter bij zijn beraadslaging van 
.ambtswege aan te vullen rechtsgrond; 

0. omtrent middel I: 
dat de beantwoording der vraag of de 

dochter zelf als ondersteunde beschouwd 
moet worden met betrekking tot het steun
bedrag, dat de moeder in ontvagst nam, doch 
dat volgens de stellingen van Maatschappe
lijk Hulpbetoon aan haar deels ten behoeve 
van de dochter is verstrekt, hiervan afhangt, 
of de moeder het steunbedrag van Maat
schappelijk Hulpbetoon heeft ontvangen niet 
uitsluitend ter eigen verzorging, doch met de 
gehoudenheid dat bedrag voor een deel te 
besteden voor het levensonderhoud van de 
dochter, en of de moeder ter voldoening aan 
deze verplichting het steunbedrag voor dat 
deel als onderhoud aan de dochter ten goede 
heeft doen komen; 

dat de Rechtbank naar aanleiding van de 
stellingen van Maatschappelijk Hulpbetoon 
had behooren te onderzoeken, of deze voor
waarden voor een verhaalsrecht wegens kos
ten gemaakt ter verzorging van de dochter 
als ondersteunde, aanwezig waren; 

dat onjuist is de overweging der Recht
bank, dat indien de dochter zelf als onder
steunde beschouwd moet worden, de beper
king van het verhaal op haar tot den grens 
van haar wettelijke onderhoudsplicht zou 
wegvallen; dat toch het verhaal op de doch
ter als ondersteunde alleen betreft hetgeen 
ten behoeve van haar zelf is verstrekt en 
a an haar ten goede kwam, terwijl voorzoover 

op de dochter als onderhoudsplichtige, voor 
hetgeen de moeder voor zichzelf van Maat
schappelijk Hulpbetoon ontving, verhaal 
mocht worden gezocht, de bedoelde grens 
van het verhaal blijft gelden; 

dat mitsdien dit middel is gegrond; 
O . aangaande middel II: 
dat dit middel, met aanhaling o.m. van 

art. 48 Rv. , de grief inhoudt, dat de Recht
bank verzuimd heeft te onderzoeken of de 
ingestelde vordering krachtens art. 63 lid 1 

sub 3° Armenwet voor geheele of gedeelte
lijke toewijzing vatbaar was; 

dat deze grief niet tot cassatie leiden kan; 
dat het middel alleen dan met vrucht zou 

kunnen klagen over verzuim der Rechtbank 
om ambtshalve rechtsgronden aan te vullen, 
indien het inhield, dat de door Maatschap
pelijk Hulpbetoon ten processe gestelde fei
ten - al was ook door Maatschappelijk 
Hulpbetoon uitsluitend op de bepaling van 
art. 63 lid 1 sub 1 Armenwet beroep gedaan 
- toewijzing der vordering ook op grond
slag van het bepaalde in art. 63 lid 1 sub 3° 
Armenwet wettigden; 

dat nu het middel zulks niet deed die grief 
niet tot cassatie kan leiden; 

Vernietigt het bestreden vonnis van de 
Rechtbank te Rotterdam; 

Verwijst de zaak naar die R echtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met in
achtneming van dit arrest; 

Veroordeelt verweerster in de kosten der 
cassatie. (Salaris f 400. Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Middel II acht ik ongegrond, omdat de 

rechter wel rechtsgronden moet aanvullen, 
welke partijen niet hebben aangevoerd, doch 
niet bevoegd is, tot grondslag zijner beslis
sing te nemen eene andere vordering, dan 
die is ingesteld en andere feiten, dan die zijn 
gesteld (v.g. H. R . 15 Juni 1928 W. n859, 
N. J. 1928, 1318; 23 Jan. 1931 W. 12262, 
N. J. 1931, 673; 12 Febr. 1931 W. 12270, 
N. J. 1931, 785; 8 Febr. 1935 W. 12974, N. J. 
1935, 425). 

De Rechtbank heeft feitelijk vastgesteld, 
dat eischer zijne vordering tegen verweerster 
niet heeft beperkt tot de grens van den wet
telijken onderhoudsplicht, welken verweer
ster mogelijk jegens hare moeder zou hebben 
en dat hij den grondslag zijner vordering uit
sluitend zocht in de mogelijkheid van ver
haal, welke art. 63, lid 1, onder 1° der Ar
menwet toelaat op den ondersteunde zelf. 
Zij kon zich daarom m. i. niet begeven in 
een onderzoek, of verhaal op verweerster 
wellicht kon worden genomen op grond van 
eenen mogelijk op haar rustenden wettelijken 
onderhoudsplicht tegenover hare moeder, 
zulks te minder, waar uit de inleidende dag
vaarding duidelijk blijkt, dat geen verhaal 
werd gezocht voor steunbedragen, die aan 
de moeder van verweerster zouden zijn ten 
goede gekomen, doch uitsluitend voor be
weerdelijk ten behoeve van verweerster zelf 
bestede bedragen. 



1943 25 JUNI 17 4-

Middel I meen ik daarentegen te moeten 
steunen. D e Rechtbank heeft toch, naar het 
mij voorkomt, t en onrechte in het midden 
gelaten, of het door eischer bedoelde gedeelte 
der aan de moeder van verweerster verleen
de ondersteuning inderdaad ten behoeve van 
verweerster zelve is verstrekt. Verweerster 
ontkende dit, daartegenover stellende, dat 
zij als dienstbode voor dag en nacht volkomen 
in staat was, in haar eigen levensonderhoud 
te voorzien, en zelfs hare moeder nog steun
de met een bedrag van f 1 tot f 1.50 per week. 
De al of niet juistheid van dit gestelde is 
door de Rechtbank niet onderzocht, wijl zij 
zonder meer aannam, dat een inwonende 
bloedverwante in de rechte lijn nimmer als 
,,ondersteunde" in den zin van art. 63, lid 1, 

onder 1 °. der Armenwet kan worden aange
merkt. Deze opvatting schijnt mij in hare 
algemeenheid niet juist, zeker niet waar het, 
gelijk in het onderhavige geval, betreft eene 
inwonende meerderjarige dochter, bijaldien 
deze zich zelf het noodzakelijk levensonder
houd niet mocht kunnen verschaffen. Alsdan 
toch zoude ik meenen, dat, wanneer de door 
eischer aan de moeder van verweerster uit
gekeerde ondersteuning voor een bepaald ge
deelte ten behoeve van verweerster zelve 
heeft gestrekt, deze ook inderdaad zelf als 
ondersteunde in den zin van voormelde wets
bepaling ware aan te merken, zoodat de in
gestelde vorderingen in dat geval voor toe
wijzing vatbaar zouden wezen (v.g. H. R . 
12 Nov. 1942 No. 818). 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging 
van het bestreden vonnis en tot verwijzing 
der zaak naar de Arr.-Rechtbank te Rotter
dam, teneinde met inachtneming van het 
door den Hoogen Raad te wijzen arrest ver
der te worden berecht en afgedaan met ver
oordeeling van verweerster in de kosten, op 
de behandeling van het geding in cassatie 
gevallen. (N. J.) 

25 juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (§ 1 Eerste Uitv.Besl. S.-G. Soc. 
Zaken II Juni 1940.) 

Rechtb. : De grief, dat de vordering 
van den werknemer haren grondslag 
vindt in de arbeidsovereenkomst - en 
niet, gelijk de kantonrechter aannam, in 
het Ontslagbesluit - is gegrond, omdat 
partijen in de allereerste plaats verschil
len over de vraag, of de overeenkomst 
voor onbepaalden tijd is aangegaan, een 
punt ten deze van beslissend gewicht. 
Hier is dus aan de orde een vraag van 
uitlegging van de overeenkomst, welke 
vraag, ingevolge het arbitraal beding, 
aan het oordeel van den gewonen rechter 
is onttrokken. Vordering niet-ontv. ver
klaard. 

Hooge Raad: Het niet voortzetten of 
niet verlengen eener dienstbetrekking na 
afloop van den bepaalden tijd waarvoor 
zij was aangegaan is niet het ontstaan in 
§ 1 Eerste Uitv.-besluit S.-G. van Soc. 
Zaken van II Juni 1940 bedoeld (= H. 

R. 16 April 1943, 1943 no. 354; C. V. 
1943 blz. 1) . 

Voor het overige missen de grieven 
feitelijken grondslag of komen op tegen 
een feitelijk oordeel, dat ten deze een 
geschil bestaat over de uitlegging de r 
overeenkomst. 

Leendert Adriaan Dronkert, wonende te 
Bussum, eischer tot cassatie van een op 22 
September 1942 door de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam tusschen partijen gewezen von
nis, advocaat Mr. J. R. H. van Schaik, 

tegen: 
de N . V. Lak- Verf- en Vernisfabriek " Ivor
mica", gevestigd en kantoor houdende te 
Schiedam, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. J. J. Koeleman. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat bij inleidend verzoekschrift voor den 

Kantonrechter te Amsterdam Dronkert tegen 
Ivormica een primaire, subsidiaire en zeer 
subsidiaire vordering heeft ingesteld ter zake 
dat Ivormica, bij wie hij sedert 1 Augustus 
1939 in dienst was als bedrijfsleider harer 
zaak te Amsterdam, hem op 2 Februari 1942 
heeft doen weten dat zij de dienstbetrekking: 
met ingang van dienzelfden dag als geëindigd. 
beschouwde, nadat reeds op 26 November 
1941 Ivormica aan Dronkert de dienstbetrek
king tegen 1 Februari 1942 had doen opzeg
gen; dat Ivormica voor dit ontslag geen ver
gunning had verkregen van den Directeur
Generaal van den Arbeid en daarom Ivor
mica jegens hem, Dronkert, daarmede een 
onrechtmatige daad heeft begaan; 

dat I vormica, de gestelde arbeidsovereen
komst erkennende, heeft aangevoerd dat de 
Kantonrechter onbevoegd was om van dit 
geschil kennis te nemen, omdat partijen bij 
art. 6 van die overeenkomst hebben bepaald 
elk geschil van meerring over de uitlegging 
der overeenkomst aan de beoordeeling van 
arbiters voor te leggen met uitsluiting van 
den gewonen rechter; 

dat de Kantonrechter bij vonnis van 24. 
Juni 1942 dit verweer heeft verworpen, oor
deelend dat het geschil niet zijn grond vond 
in de uitvoering van de overeenkomst maar 
in het zoogenaamde Ontslagbesluit en de zeer 
subsidiaire vordering heeft toegewezen ; 

dat de Rechtbank, op het door lvormica 
ingestelde hooger beroep, bij het bestreden 
vonnis, het vonnis van den Kantonrechter 
heeft vernietigd en Dronkert niet ontvanke
lijk in zijn vordering heeft verklaard na te 
hebben overwogen: 

Als eerste grief voert Ivormica aan, dat de 
Kantonrechter ten onrechte zich bevoegd 
heeft verklaard, omdat volgens haar de vor
dering van Dronkert haren grondslag vindt 
in de tusschen partijen gesloten arbeidsover
eenkomst, welke overeenkomst door genoemd 
,,Ontslagbesluit" aan een beperkende rege
ling is onderworpen. 

Deze grief is gegrond en wel, omdat par
tijen in de allereerste plaats, naar uit de 
dingtalen blijkt van meening verschillen over 
de vraag, of de tusschen haar gesloten over-
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eenkomst was eene voor bepaalden tijd, zoo
als Ivormica met een beroep op art. 4 der 
overeenkomst betoogt, of voor onbepaalden 
tijd, gelijk Dronkert meent. Beantwoording 
van deze kwestie, welke van het grootste be
lang is, omdat in het eene geval geen ontslag 
noodig was en dus evenmin een vergunning 
van den Directeur-Generaal van den Arbeid, 
terwijl in het andere geval deze beide ele
menten wel noodzakelijk waren en de on
rechtmatige daad eerst bij een ontslag zon
der vergunning ontstaat, is zeker een vraag 
van uitlegging van de overeenkomst en der
halve ingevolge art. 6 der arbeidsovereen
komst aan het oordeel van den gewonen 
rechter onttrokken; 

0. dat Dronkert tegen het vonnis der 
Rechtbank het navolgende middel van cas
satie heeft aangevoerd: 

S . immers v . t. van artt. 48, 125a, 620 j 0
• 

649 sub 1° Rv., Par. r der Verordening no. 
8/1940 van II Juni 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende het beperken van werk, 
Par. r sub 3 en 2 van het Eerste Uitvoerings
besluit no. 9/1940 van rr Juni 1940 van den 
Secretaris- G eneraal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge evenbedoelde 
verordening zooals het is gewijzigd bij het 
Besluit van den voomoemden Secretaris-Ge
neraal no. 64/r941 van r Maart 1941, art. r 
van het Tweede Uitvoeringsbesluit van ro 
Januari 1941 van voomoemden Secretaris
Generaal ingevolge evenbedoelde Verorde
ning (Ned. Stct. van 10/11 Januari 1941 no. 
7), art. 14 A. B., en artt. 1269, 1270, 1349, 
1355, 1356, 1374, 1375, 1384-1386, 1388, 
1389, 1401, 1402, 1637, 1637a, 1638z, 1639e, 
1639g, 1639h, 16390, 1639r en 1639t B. W., 

door te beslissen en te overwegen als bo
venvermeld, 

zulks ten onrechte vermits: 
1 °. het arbitraal beding opgenomen in art. 

6 van de arbeidsovereenkomst in deze niet 
toepasselijk is, omdat: 

a. de vordering van Dronkert haren grond
slag niet vindt in de tusschen partijen ge
sloten arbeidsovereenkomst en het onder
werpelijke geschil dan ook niet loopt tus
schen partijen als contractanten bij de ar
beidsovereenkomst en over een inbreuk van 
I vormica op de bepalingen daarvan, doch 
over eene door haar gepleegde onrechtmatige 
daad, namelijk de overtreding van het zoo
genaamde Ontslagbesluit; 

b. al zijn partijen over de beteekenis van 
art. 4 van de arbeidsovereenkomst verdeeld, 
en al zou die beteekenis in verband met hun 
geschil van het grootste belang zijn, daaruit 
niet zonder meer voortvloeit of behoeft voort 
te vloeien, dat er tusschen hen een geschil 
bestaat over de uitlegging der arbeidsover
eenkomst, gelijk dan ook inderdaad niet het 
geval is; 

2° . ook bij de uitlegging die Ivormica aan 
art. 4 van de arbeidsovereenkomst geeft, deze 
niet is eene overeenkomst voor bepaalden 
tijd, voor de beëindiging waarvan geen ont
slag noodig was, en al ware het anders, de 
Rechtbank in ieder geval over het hoofd heeft 

gezien, dat door en als gevolg van de opzeg
ging van de geldleening door Ivormica op 28 
October 1941 tegen 28 Januari 1942, Dron
kert op een termijn van drie maanden als 
werknemer eenzijdig ontslag heeft gekregen, 
zoodat, waar zoowel bij de door lvormica als 
bij de door Dronkert gevolgde interpretatie 
van voormeld art. 4, de beëindiging der dienst
betrekking niet zonder vergunning van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid had mo
gen plaats vinden , die interpretatie en dus 
de uitlegging der overeenkomst, als . voor de 
beslissing van het geding van geen belang, 
onnoodig is en aan de ontvankelijkheid der 
ingestelde vordering niet in den weg kon 
staan; 

3 °. waar de aangehaalde Verordening en 
Besluiten het rechtsgeldig ontslaan van een 
werknemer aan eene vergunning van den Di
recteur-Generaal van den Arbeid verbinden , 
onder dat ontslaan ook begrepen is het niet 
voortzetten of niet verlengen eener dienst
betrekking voor bepaalden tijd anders dan 
met goedvinden althans niet tegen den wil 
of wensch van den werknemer, waaruit volgt, 
dat Dronkert in elk geval in strijd met het 
zoogenaamd Ontslagbesluit als werknemer is 
ontslagen, zoodat ook daarom de vorenbe
doelde interpretatie en uitlegging als voor de 
beslissing van het geding van geen belang, 
onnoodig is en niet tot de niet-ontvankelijk
verklaring der ingestelde vordering had mo
gen leiden. 

0. dat Ivormica voor het geval de Hooge 
Raad het middel van Dronkert in één zijner 
onderdeelen gegrond mocht achten inciden
teel eenige middelen van cassatie heeft aan
gevoerd; 

0 . omtrent het principale middel: 
dat stelling a van het rste onderdeel feite

lijken grondslag mist omdat de Rechtbank 
ter beantwoording van de vraag, of het on
derhavig geschil door de arbitrale clausule 
wordt bestreken, niet beslissend heeft ge
acht, waarin de vordering van Dronkert ha
ren grondslag vond, doch over welk punt par
tijen van meening verschillen, terwijl stel
ling b vergeefs opkomt tegen het feitelijk 
oordeel, dat ten deze een geschil bestaat over 
de uitlegging der overeenkomst; 

dat het 2de onderdeel feitelijken grondslag 
mist, nu uit het bestreden vonnis niet blijkt 
welke uitlegging lvormica aan art. 4 van de 
arbeidsovereenkomst geeft noch wat dit ar
tikel inhoudt; 

dat de stelling in het 3de onderdeel vervat, 
nl. dat onder het ontslaan in § r van het 
Eerste Uitvoeringsbesluit van de n Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van rr Juni 1940 ingevolge de Veror
dening nr. 8/r940 van den Rijkscommissaris, 
mede begrepen is het niet voortzetten of niet 
verlengen eener dienstbetrekking na afloop 
van den bepaalden tijd waarvoor zij was aan
gegaan, is onjuist ; 

dat toch in deze bepaling onder ontslaan 
(Duitsche tekst: Entlassung) niet anders 
verstaan kan worden dan het doen eindigen 
der dienstbetrekking door een daad van den 
werkgever; 
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dat onder § r niet kan gebracht worden 
een verplichting van den werkgever om op
nieuw met den werknemer overeen te komen 
indien de dienstbetrekking door het verstrij
ken van den bij de overeenkomst bepaalden 
tijd van rechtswege is geëindigd; 

dat mitsdien het principale middel faalt en 
het geval waarvoor de incidenteele middelen 
zijn voorgedragen zich niet voordoet; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Het eerste middel acht het arbitraal be

ding opgenomen in art. 6 der Arbeidsover
eenkomst niet toepasselijk om twee redenen. · 
De eerste is deze, dat het geschil niet voort
spruit uit de arbeidsovereenkomst, doch 
loopt over een door Ivormica gepleegde on
rechtmatige daad, n.l. een ontslag gegeven 
in strijd met het z.g. Ontslagbesluit, n.l. over
treding van § I sub 3 van het Eerste Uit
voeringsbesluit van den Secretaris-Generaal 
van 11 Juni 1940 (gewijzigd bij Besluit no. 
64/1941). Dronkert zou geen vordering heb
ben ingesteld tot nakoming van een verbin
tenis uit contract, doch van een uit de wet. 
Terecht merkte de geachte pleiter voor Dron
kert op, dat men om het arbitraal beding toe
passelijk te achten er bij de vordering zooals 
deze is ingesteld er van uit zou moeten gaan, 
dat de voorschriften van het Ontslagbesluit 
moeten worden geacht geïnsireerd te zijn in 
de arbeidsovereenkomst, althans een onder
deel daarvan te zijn gaan vormen. Eischer 
meent, dat dit niet het geval is, daar men 
hier te maken heeft met zuiver publiekrech
telijke voorschriften van dwingend recht, 
welke van nature geen verbindende kracht 
hebben tusschen partijen onderling. In de
zelfde richting gaat van der Grinten in zijn 
artikel in het Ned. Jur.blad 1940, blz. 642. 

Ik kan mij met die stelling niet vereenigen 
en ben van meening, dat het ontslagbesluit in 
de plaats gekomen is van de regelen omtrent 
beëindiging der arbeidsovereenkomst, zooals 
deze waren opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek, en dus wel degelijk ook overeen
komsten tusschen partijen zoodanig be
heerscht, dat het aan partijen dwingende 
voorschriften geeft. Daaruit volgt dan, dat 
een ontslag in strijd met het Besluit een han
deling in strijd met het Arbeidscontract is, 
hetgeen niet anders wordt, omdat het Ont
slagbesluit bovendien strafbepalingen bevat. 

Het tweede Uitvoeringsbesluit (Ned. Stct. 
10/u Jan. 1941, no. 7) huldigt m.i. een op
vatting, waaruit dezelfde slotsom moet war -
den getrokken. Het bepaalt, :.lat de burger
lijke rechtsvordering voortvloeiende uit niet
naleving van het Ontslagbesluit geacht moet 
worden tot een arbeidsovereenkomst betrek
kelijk te zijn. Dit besluit moge ten doel heb
ben een processueele voorziening te treffen, 
doch zulks neemt niet weg, dat het evenzeer 
van beteekenis is voor de in deze zaak be
handelde vraag. 

Bovendien staat in deze procedure uit de 
tot heden gebleken feiten niet vast, of Ivar-

mica inderdaad het Ontslagbesluit heeft 
overtreden, want tusschen partijen is geschil 
over de vraag of de arbeidsovereenkomst al 
dan niet voor een bepaalden tijd was aange
gaan. 

Onderdeel b van het middel faalt m.i., 
omdat uit het vonnis der Rechtbank blijkt, 
dat partijen van meening verschillen over 
de vraag, of de tusschen haar gesloten over
eenkomst voor een bepaalden, dan wel voor 
een onbepaalden tijd was aangegaan. Bij dit 
verschil van meening komt volgens het von
nis art. 4 van het tusschen partijen bestaan
de contract in het geding, een bepaling waar
van de inhoud in cassatie onbekend is. In de 
uitlegging van dat artikel moet de oplossing 
dezer vraag gezocht worden, en nu maakt 
Dronkert wel onderscheid tusschen "geschil" 
en "verschil", doch ik kan hierin niet een 
zoodanig onderscheid zien, dat daaruit zou 
moeten volgen, dat het meeningsverschil 
over de beteekenis der contractsbepaling niet 
zou zijn onttrokken aan den burgerlijken 
rechter, gezien het arbitraal beding in art. 6 
der overeenkomst. De beslissing der R echt
bank, dat de vraag of de arbeidsovereenkomst 
er een was, aangeg;:ian voor bepaalden of voor 
onbepaalden tijd, een vraag is van uitlegging 
der overeenkomst acht ik volkomen aan
vaardbaar en tevens, als feitelijk, in cassatie 
niet aantustbaar. 

Ook het tweede middel zal m. i. niet tot 
cassatie kunnen leiden, daar dit feitelijken 
grondslag mist. De inhoud van art. 4 der ar
beidsovereenkomst is, zooals ik reeds op
merkte, aan den Hoogen Raad onbekend. 
Evenzeer ontbreken de gegevens in het von
nis om te beoordeelen welke uitlegging elk 
der partijen ten opzichte van deze bepaling 
heeft voorgedragen, terwijl ook niet is na 
te gaan welke de beteekenis is van de opzeg
ging der geldleening. 

Het derde middel, dat zeker principieel 
van het belangrijkste is, heeft zijn beteekenis 
verloren na het arrest van 16 April 1943, 
(1943 no. 354, Red.), waarbij beslist werd, 
dat onder art. r van het eerste Uitvoerings
besluit betreffende het beperken van werk 
niet kan gebracht worden een verplichting 
van den werkgever om opnieuw met den 
werknemer overeen te komen, indien de 
dienstbetrekking zonder ontslag doch door 
verloop van den bepaalden tijd, waarvoor zij 
was aangegaan, geëindigd is . 

Het middel gaat uit van een standpunt 
geheel tegenovergesteld aan de beslissing in 
dit arrest, dat nog niet bekend was bij het 
uitbrengen der dagvaarding in cassatie. 

Ik kan volstaan met op te merken, dat ik 
het middel onjuist acht, en wil er alleen op 
wijzen, dat nu door bedoeld arrest den grond
slag eraan ontnomen werd, des te meer naar 
voren komt van hoeveel belang de uitlegging 
van art. 4 der arbeidsovereenkomst is, een 
uitlegging, welke aan het oordeel van arbiters 
volgens art. 6 is onderworpen - een punt 
hierboven bij het eerste middel besproken. 

Van oordeel, dat de middelen in het princi
paal cassatieberoep niet tot cassatie kunnen 
leiden, kan ik zeer kort zijn in de bespreking 

K. 2663 
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der middelen van het incidenteel beroep, daar 
deze slechts subsidiair zijn voorgedragen, al
leen voor het geval de Hooge Raad het prin
cipaal beroep ontvankelijk en het middel, 
waarop het steunt, in één zijner onderdeelen 
gegrond mocht achten. 

Het eerste middel, enz. 
Ook deze middelen zullen m. i. niet tot 

cassatie kunnen leiden. 
Mijn conclusie is, dat de Hooge Raad zoo

wel het principaal als het incidenteel beroep 
moge verwerpen, met veroordeeling van 
eischer in het principaal beroep en van 
eischeres in het incidenteel beroep in de kos-
ten der procedure. (N. J.) 

28 Juni I943· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenverkeersregeling art. 13.) 

Wil de slotzinsnede van art. 13 We
genverkeersregeling beteekenis hebben, 
dan moet daaraan die zin worden toege
kend, dat er gevallen denkbaar zijn, 
waarin de verplichting van den bestuur
der van bv. een tram om aan rechtsko
mend autoverkeer voorrang te verleenen, 
niet bestaat, in welke gevallen dan geen 
bepaling van de Wegenverkeersregeling 
is overtreden en mitsdien geen strafbaar 
feit is begaan. D e Rechtbank acht welis
waar een zoodanig geval aanwezig, wan
neer de trambestuurder "met niet over
matige snelheid" een totaal onoverzich
telijk kruispunt, waarop verkeer kan 
worden verwacht, nadert, doch uit haar 
vonnis, waarin niet nader is aangegeven 
wat onder evenomschreven snelheid is te 
verstaan, blijkt niet, dat ook aandacht 
is geschonken aan de vraag, of de be
stuurder van het van rechts komend mo
torrijtuig met hooger aangehaald voor
schrift, dat zich evenzeer tot hem richt, 
rekening heeft gehouden, daargelaten 
nog diens verantwoordelijkheid in ver-. 
band met het bepaalde bij art. 2 der We
genverkeersregeling. (Anders: Adv.-Gen. 
Holsteijn). 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te R otterdam, req. van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 30 Maart 1943, waarbij A. L., wo
nende te Rotterdam, van beroep trambe
stuurder, van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld en toegelicht bij schriftuur, 
luidende: 

"S. of v. t. van art. 13, tweede lid, der 
1-Vegenverkeersregeling (Verordeningenblad 
no. 194/1941); 

dat toch de Rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen, dat de slotbepaling van het twee
de lid van dit artikel "aldus moet worden 
verstaan, dat in het algemeen de trambe
stuurders op kruisingen van wegen van ge-
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lijke rangorde aan het van rechts komende 
motorverkeer voorrang moeten verleenen, 
doch dat zulks niet geldt op een kruising met 
uitzicht van dien aard, dat het niet mogelijk 
is een tramwagen tijdig tot stilstand te bren
gen, ook indien deze niet met overmatige 
snelheid rijdt en indien door den bestuurder 
alle vereischte pogingen zouden worden ge
daan, onmiddellijk zoodra het van rechts na
derend motorverkeer voor hem waarneem
baar wordt"; 

dat immers de Rechtbank, door zonder 
meer aan te nemen, dat reeds de omstandig
heid, dat op een kruising een uitzicht is van 
dien aard, dat het niet mogelijk is een tram
wagen tijdig tot stilstand te brengen enz., 
onmiddellijk zoodra het van rechts komende 
verkeer waarneembaar wordt, de voorrangs
regeling, in gemeld artikel gegeven, buiten 
werking stelt, aan het genoemde artikel een 
uitleg heeft gegeven, welke strijdig is met 
doel en strekking van dat artikel; 

dat toch, blijkens de aan de gewraakte 
alinea voorafgaande alinea van het vonnis, de 
Rechtbank van meening is, dat trambestuur
ders, omdat hunne voertuigen niet kunnen 
uitwijken en moeilijker tot stilstand zijn te 
brengen, op elk kruispunt met gebrekkig uit
zicht naar rechts niet aan de voorrangsrege
len zouden zijn gebonden; 

dat deze stelling in hare algemeenheid stel
lig onjuist moet worden geacht, omdat zij im
mers tengevolge zou hebben, dat trambe
stuurders bij het naderen van onoverzichte
lijke kruispunten minder oplettend zouden 
behoeven te zijn dan andere weggebruikers, 
terwijl zij, door tijdig te remmen en die kruis
punten met geringe snelheid te passeeren; het 
hunne kunnen en moeten bijdragen om on
gelukken te voorkomen; 

dat echter naar de meening van den req 
riiet uitsluitend de mogelijkheid van uitzicht, 
doch mede de op een kruispunt te verwach
ten verkeersintensiteit de aansprakelijkheid 
van trambestuurders voor de naleving van 
art. 13 der Wegenverkeersregeling behoort te 
bepalen; 

dat, naar req. wil toegeven, een tram in 
een groote stad op elke rit een groot aantal 
smalle zijstraten passeert, waaruit zelden 
verkeer te verwachten is, welke zijstraten, 
ofschoon formeel "wegen van gelijke rang
orde" zijnde, in de practijk zulk een groot 
verschil in verkeersintensiteit met den door 
de tram bereden wegen vertoonen, dat van 
een trambestuurder niet geëischt kan worden 
dat hij voor elk dier zijstraten belangrijk 
snelheid vermindert; 

dat daarnaast echter in elke groote stad 
onoverzichtelijke kruispunten voorkomen, 
waarbij de zijweg eveneens van een belang
rijke verkeersintensiteit is, zoodat (wanneer) 
de trambestuurder, zulk een weg met niet 
behoorlijk verminderde snelheid naderend, 
een gevarenfactor van beteekenis wordt; 

dat het een feit van algemeene bekendheid 
is, dat het .cruispunt Nieuwe Binnenweg
Heemraadssingel te Rotterdam een kruis
punt is, waarbij de Heemraadssingel van z6ó 
groote verkeersintensiteit, ook van doorgaand 
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vrachtverkeer, is, dat een op den Nieuwen 
Binnenweg rijdende trambestuurder bij het 
naderen van dit kruispunt steeds op den 
Heemraadssingel, voor hem van rechts ko
mend, verkeer kan verwachten, zoodat hij, 
juist omdat zijn uitzicht naar rechts door op 
den hoek dier wegen staande huizen wordt 
belemmerd, tijdig op den Nieuwen Binnen
weg zijn snelheid aan den remafstand van 
zijn tramrijtuig behoort aan te passen ; 

dat bij dit alles niet uit het oog moet wor
den verloren dat alleen reeds hierom van een 
trambestuurder in het belang der algemeene 
verkeersveiligheid meer geëischt mag wor
den dan van de andere weggebruikers, om
dat hij dagelijks een zeer groot aantal malen 
hetzelfde traject passeert, zoodat hij omtrent 
het verkeer op de kruispunten van zijn tra
ject bij uitstek ervaren is;" 

0. dat den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telaste gelegd, dat hij te Rot
terdam op s Juni 1942 omstreeks te 17.30 
uur, als bestuurder van een motorwagen van 
een tramstel der Rotterdamsche Electrische 
Tram, daarmede rijdend over den voor het 
algemeen verkeer openstaanden weg den 
Nieuwen Binnenweg en komend uit de rich
ting Westersingel, de kruising van genoem
den Nieuwen Binnenweg met den voor het 
algemeen verkeer openstaanden weg den 
Heemraadssingel Oostzijde genaderd zijnde, 
welke kruising van wegen er een is van we
gen van gelijke rangorde, geen voorrang heeft 
verleend aan een toen over den Heemraads
singel Oostzijde dat kruispunt vanuit de rich
ting Beukelsdijk, dus voor verdachte van 
rechts genaderd zijnd, achtwielig motorrij
tuig, waardoor de motorwagen van dat tram
stel op dat kruispunt in aanrijding is geko
men met bedoeld achtwielig motorrijtuig; 

0. dat de Rechtbank het telaste gelegde 
feit bewezen verklarende, doch dit niet straf
baar oordeelende op grond van de ter te
rechtzitting gebleken omstandigheden, waar
onder het is begaan, daarbij heeft overwo
gen: wel heeft verdachte op de kruising van 
wegen van gelijke rangorde geen voorrang 
verleend aan het voor hem van rechts komend 
motorrijtuig, gelijk de eerste zinsnede van 
art. 13 alinea 2 der Wegenverkeersregeling 
dit eischt, doch de Rechtbank oordeelt, dat 
op grond van het slot van de 2e zinsnede 
dierzelfde alinea het onderhavige feit niet 
strafbaar is; 

de strekking van genoemde bepaling is 
noch, dat de trams gelijk vroeger onder alle 
omstandigheden voorrang zouden hebben, 
noch dat de tram gedwongen zou zijn bij elk 
onoverzichtelijk kruispunt met zoo lage snel
heid te rijden, dat zij op enkele meters tot 
stilstand zou zijn te brengen, om van rechts
komend motorverkeer voorrang te verleenen; 

de Rechtbank oordeelt, dat de bepaling 
aldus moet worden verstaan, dat in het alge
meen de trambestuurders op kruisingen v an 
wegen van gelijke rangorde aan het van 
rechts komende motorverkeer voorrang moe
ten verleenen, doch dat zulks niet geldt op 
een kruising, met uitzicht van dien aard, dat 
het niet mogelijk is een tramwagen tijdig tot 

stilstand te brengen, ook indien deze niet 
met overmatige snelheid rijdt en indien daar
toe door den bestuurder alle vereischte po
gingen zouden worden gedaan, onmiddellijk 
zoodra het van rechts naderend motorverkeer 
voor hem waarneembaar wordt; 

deze toestand zal zich veelvuldig voordoen 
binnen de bebouwde kommen in betrekkelijk 
smalle straten met onoverzichtelijke zijstra
ten, gelijk ook het geval was in de onderha
vige zaak; 

de Rechtbank neemt aan, dat de uitzon
deringsbepaling vervat in de slotzinsnede 
van de 2e alinea van voormeld art. 13 op 
dergelijke omstandigheden het oog heeft en 
dat derhalve in die gevallen het motorver
keer niet op voorrang t.o. v. de tram aan
spraak kan maken en de trambestuurder n iet 
aansprakelijk is, wanneer de maatregelen tot 
voorkoming van een botsing niet slagen; 

0. wat het middel betreft: 
dat het tweede lid van art. 13 der Wegen

verkeersregeling luidt: 
,,Op kruisingen en vereenigingen van we

gen van gelijke rangorde heeft hij, die van 
rechts komt, den voorrang, met dien verstan
de dat motorrijtuigen en voertuigen, welke 
langs spoorstaven worden voortbewogen, den 
voorrang hebben boven andere weggebruikers. 
Motorrijtuigen en voertuigen welke langs 
spoorstaven worden voortbewogen, worden, 
wat den voorrang betreft, aan elkander ge
lijk gesteld, met dien verstande, dat men re
kening dient te houden met de omstandig
heid, dat laatstbedoelde voertuigen niet kun
nen uitwijken en moeilijker tot stilstand zijn 
te brengen"; 

dat wil de evenaangehaalde slotzinsnede 
beteekenis hebben, daaraan die zin moet wor
den toegekend, dat er gevallen denkbaar zijn, 
waarin de verplichting van den bestuurder 
van bijvoorbeeld een tram om van rechts
komend autoverkeer voorrang te verleenen, 
niet bestaat, in welke gevallen dan geen be
paling van de Wegenverkersregeling is over
treden en mitsdien geen strafbaar feit is be
gaan; 

dat de Rechtbank weliswaar een zoodanig 
geval aanwezig acht, wanneer de trambe
stuurder "met niet overmatige snelheid" een 
totaal onoverzichtelijk kruispunt, waarop 

-verkeer kan worden verwacht, nadert, doch 
uit haar vonnis, waarin niet nader is aange
geven wat onder evenomschreven snelheid is 
te verstaan, niet blijkt dat ook aandacht is 
geschonken aan de vraag of de bestuurder 
van het van rechtskomend motorrijtuig met 
hooger aangehaald voorschrift, dat zich even
zeer tot hem richt, rekening heeft gehou
den, daargelaten nog diens verantwoordelijk
heid in verband met het bepaalde bij art. 2 
der wegenverkeersregeling; 

dat het vonnis mitsdien wat betreft de be
slissing dat in het onderhavige geval de ver
plichting om aan het van rechtskomend auto
verkeer voorrang te verleenen voor den ge
requireerde niet bestond, niet behoorlijk met 
redenen is omkleed en derhalve moet worden 
vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor zoo-
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ver het bewezen verklaarde feit niet straf
baar is geoordeeld en verdachte ter zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen; 

Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 
R. 0. : 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage ten einde haar op het be
staande hooger beroep verder te berechten en 
af te doen. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteijn, die op
merkte: 

.,Ik kan mij met het middel niet vereeni
gen. De Rechtbank heeft haar oordeel, dat 
op grond van het slot van de tweede zinsnede 
van de tweede alinea van art. 13 der We
genverkeersregeling - in welk slot is be
paald, dat men rekening dient te houden 
met de omstandigheid dat voertuigen, welke 
langs spoorstaven worden voortbewogen, niet 
kunnen uitwijken en moeilijker tot stilstand 
zijn te brengen - het bewezenverklaarde feit 
niet strafbaar is, doen steunen op de ter te
rechtzitting gebleken omstandigheden waar
onder dat feit is begaan. Naar mijne meening 
komt dan ook de door de Rechtbank gegeven 
motiveering van dat oordeel - al zoude deze 
motiveering in eenig opzicht te algemeen ge
steld zijn - hierop neer, dat aan de Recht
bank bij het onderzoek ter terechtzitting is 
gebleken, dat in het onderhavige geval, er
mede rekening houdende dat het door ver
dachte bestuurde voertuig (motor-tram) niet 
kon uitwijken en moeilijker dan het in de be
wezenverklaring bedoelde achtwielig motor
rijtuig tot stilstand was te brengen, dit mo
torrijtuig niet op voorrang ten opzichte van 
de tram aanspraak kon maken en dus de 
trambestuurder geen voorrang aan dat mo
torrijtuig behoefde te verleenen. Daarbij 
heeft de Rechtbank de mogelijkheid van uit
zicht laten gelden maar m . i. geenszins de 
op een kruispunt te verwachten verkeersin
tensiteit buiten beschouwing gelaten, daar 
uit hare motiveering volgt, dat zij mede heeft 
laten gelden de omstandigheid dat in het 
onderhavige geval de tram niet met over
matige snelheid reed. Schending of verkeerde 
toepassing van art. 13, tweede lid, der We
genbelastingwet is mij niet gebleken. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep".] 

(N. J.) 

28 Juni z943 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 358; Textielproducten
beschikking x940 II art. 7bis.) · 

De Econ. rechter verzuimde zoowel 
aan te geven welk gedeelte van het, ver
scheidene alternatieven bevattende, sub
sidiair telastgelegde hij bewezen ver
klaarde, alsook om die bewezenverkla
ring met redenen te omkleeden. Daarom 
kan de bestreden uitspraak niet in stand 
blijven. 

Adv.-Gen. Rombach: Voor de toepas
sing van art. 7bis Textielproductenbe
schikking 1940 II doet het niet ter zake, 
of de textielproducten voor privé gebruik 

dan wel met bestemming voor den han
del in voorraad worden gehouden (door 
H. R. niet beslist). 

Op het beroep van den 0. v. J . b ij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam, req. van cassatie 
tegen een vonnis van den Econ. Rechter bij 
die Rechtbank van 10 Maart 1943, waarbij 
A. de V., koopman in klein vee, te Bergam
bacht, van het hem primair telastegelegde 
feit is vrijgesproken en t.a.v. het hem subsi
diair telastegelegde is ontslagen van rechts
vervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S. immers n.-t. van het art. 7bis der Tex

tielproductenbeschikking x940 II en art. 1 

Econ. Sanctiebesluit juncto 348, 350 en 351, 
het art. 367 en het art. 3 van het Besluit van 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
rakende het Economisch leven ( verordening 
No. 71-1941). 

Gronden : De Econ. Rechter hoewel bewe
zen verklarende dat verdachte de in de dag
vaarding genoemde textielproducten in voor
raad heeft gehouden zonder daartoe van of 
vanwege den Directeur van het Rijksbureau 
voor de Distributie van Textielproducten 
door den Handel verkregen schriftelijke ver
gunning, heeft dit feit niet strafbaar geacht 
en derhalve de verdachte van alle rechtsver
volging ontslagen. 

De Econ. Rechter heeft zich begeven bui
ten de grenzen door de telastelegging getrok
ken door bij het onderzoek naar de vraag, of 
het bewezen verklaarde inderdaad opleverde 
de overtreding van voormeld art. 7bis, te mo
tiveeren, dat dit artikel uitsluitend betrek
king heeft op textielproducten die met be
stemming voor den Handel in voorraad wor
den gehouden, voor welke opvatting in deze 
wetsbepaling geenerlei steun is te vinden , 
aangezien deze wetsbepaling algemeen is ge
steld en geen dispensaties zijn verleend"; 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd: dat hij op ofom
streeks 1 Oct. 1942 te Gouda, althans in het 
arrondissement Rotterdam, opzettelijk in 
strijd, althans in strijd met het krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde voorschrift 
van art. 6 lid 1 der Textielproductenbeschik
king 1940 II, als natuurlijk persoon, die van 
den handel in textielproducten niet zijn nor
maal bedrijf maakte, heeft vervoerd twee, 
althans één of meer coupons stof, zij nde tex
tielproducten in den zin van art. 1 van opge
melde beschi,iking, welke textielproducten 
waren gekocht met het doel deze weder te 
verkoopen, zonder een daartoe van of van
wege den Directeur van het Rijksbureau voor 
de distributie van textielproducten door 
den handel verkregen schriftelijke vergun
ning; 

althans voorzoover ter zake van het h ier
boven telastegelegde, geen veroordeeling zou 
mogen kunnen volgen, ter zake dat hij , op 
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of omstreeks 1 Oct. 1942 te Gouda, althans 
in het arrondissement Rotterdam, opzettelijk 
in strijd, althans in strijd met het krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde voor
schrift van art. 7bis der Textielproductenbe
schikking 1940 II, althans één of meer cou
pons stof, zijnde textielproducten in den zin 
van art. I van opgemelde beschikking in 
voorraad, althans voorhanden heeft gehou
den, zonder een daartoe van of vanwege den 
Directeur van het Rijksbureau voor de dis
tributie van textielproducten door den Han
del, verkregen schriftelijke vergunning; 

0. dat de Econ. rechter den gerequireerde 
heeft vrijgesproken van het primair telaste
gelegde, op grond dat niet bewezen is, dat hij 
heeft gekocht met het doel weder te verkoo
pen, en hem heeft ontslagen van rechtsver
volging t.a.v. het subsidiair telastegelegde 
feit op grond, dat zulks weliswaar bewezen 
doch niet strafbaar is, nu hij bedoelde tex
tielproducten voor privé gebruik en niet met 
bestemming voor den handel in voorraad 
had· . 

o'. dat req. in zijn beroep, voorzoover dit 
is gericht tegen de vrijspraak van gerequi
reerde van het primair telastegelegde, niet
ontvankelijk is, vermits tegen deze zuivere 
vrijspraak beroep in cassatie niet is toege
laten; 

0. ambtshalve: 
dat de bestreden uitspraak echter niet in 

stand kan blijven, nu de Econ. rechter ver
zuimde zoowel aan te geven welk gedeelte 
van het, verscheidene alternatieven bevatten
de, subsidiair telastegelegde hij bewezen ver
klaarde, alsook om die bewezenverklaring 
met redenen te omkleeden; 

0. dat het middel daarom onbesproken 
kan blijven; 

Verklaart den req. niet-ontvankelijk in zijn 
beroep, voorzoover dit tegen de vrijspraak 
van het primair telaste gelegde is gericht; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor het 
overige en 

Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R.O.: 

Verwijst de zaak naar het Econ. Gerechts
h of, t en einde haar op de bestaande telast
legging, voorzoover nog aan het oordeel van 
den rechter onderworpen, te berechten. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die onder meer 
o pmerkte: 

"Voorzoover het beroep gericht is tegen 
de op de subs. t.1.1. gegeven uitspraak, is het 
beroep wèl ontvankelijk. Het middel acht 
ik bovendien in zooverre gegrond, dat ook 
naar mijn meening het voor de toepassing van 
art. 7bis der textielproduc~beschikking 
1940 II niet ter zake doet, of de textielpro
ducten voor privé gebruik dan wel met be
stemming voor den handel in voorraad wor
den gehouden. Intusschen zal naar mijn mee
ning Uw Raad aan een beslissing over de 
strafbaarheid van het telastegelegde niet toe 
kunnen komen, omdat niet voldoende blijkt, 
wat van de subs. t .1.1., die verschillende al
ternatieven bevat, bewezen is en ook omdat 

de bewezenverklaring van de subs. t .l.l. in 
het geheel niet met redenen omkleed is. 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep voorzoover dit tegen de 
gegeven vrijspraak is gericht, tot vernietiging 
van het beroepen vonnis voor het overige en 
ten slotte tot verwijzing der zaak naar het 
Econ. Gerechtshof, teneinde haar op de be
staande t.1.1., voorzoover deze nog aan het 
oordeel van den rechter onderworpen is, te 
berechten. 

(N.J.) 

28 Juni x943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsregisterwet S. 1918 No. 
493, art. 2.) 

Niet reeds de omstandigheid, dat de 
genoemde Stichting met haar proefsta
tion in één bepaald jaar winst heeft ge
maakt en dus de tarieven winst mogelijk 
maken is voldoende om het verrichten 
van de werkzaamheden tot een bedrijf te 
stempelen, aangezien van bedrijf alleen 
kan worden gesproken, indien de onder
neming beoogt winst te maken. De Ktr. 
heeft, uitgaande van een niet te beperkte 
opvatting van het begrip "oogmerk om 
winst te maken", de aanwezigheid van 
zoodanig oogmerk niet bewezen geoor
deeld en is dus tot een vrijspraak geko
men omdat hij, uitgaande van de juiste 
beteekenis van het daarin voorkomende 
woord "bedrijf", een element van het tc
lastegelegde strafbare feit niet bewezen 
heeft geacht. Zuivere vrijspraak. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Arnhem, req. van ca~satie te
gen een vonnis van die Rechtbank van 25 
Aug. 1942, bevestigende in hooger beroep 
een schriftelijk vonnis van het Kantonge
recht te Wageningen van 1 Mei 1942, waar
bij M. C. K., zonder beroep, wonende te 
Aardenhout, gemeente Bloemendaal, is vrij
gesproken van het hem te laste gelegde. "' 
(Gepleit voor gerequireerde door Mr. A. E. 
J. Nysingh). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; · 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, luidende : 

S. of v. t. van de artt. 350, 358, 359, 398, 
415 en 425 Sv. in verband met de artt. 1, :i, 

3, 4, II en 25 van de Handelsregisterwet S. 
1918 no. 493, doordat de R echtbank heeft 
bevestigd, met overneming van de gronden, 
het vonnis van den Kantonrechter te Wa
geningen van 1 Mei 1942, waarbij verdachte 

*Verg.het vonnis Kantonger. Wageningen 
1 Mei 1942, N. J. 1943 No. 137, in zake het 
0. M. tegen een anderen bestuurder van de 
Stichting "Het Ned. Scheepsbouwkundig 
Proefstation" betreffende dezelfde quaestie, 
Red. 
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werd vrijgesproken van het hem ten laste 
gelegde; 

zulks ten onrechte, aangezien: 
de Kantonrechter den verdachte van het 

hem ten laste gelegde heeft vrijgesproken, 
onder de overweging: 

.,dat wij door den inhoud van de ten pro
cesse voorgebrachte wettige ·0ewijsmiddelen 
niet de overtuiging hebben bekomen dat 
verdachte het hem ten laste gelegde feit 
heeft begaan, speciaal niet dat in de bij dag
vaarding genoemde onderneming een be
drijf wordt uitgeoefend in den zin van de 
Handelsregisterwet 1921 S . 262" (bedoeld 
zal zijn: S. 1918 no. 493) , daartoe aanvoe
rende: 

dat de verklaringen van getuige L. Troost 
zouden wijzen op een afwezigheid van het 
oogmerk om winst te behalen; dat t. a.v. de 
onderwerpelijke Stichting geenszins bewe
zen zou zijn, dat zij het behalen van winst 
beoogde voor "leden of in het algemeen voor 
een bepaalde groep van aan haar verbonden 
personen", doch veeleer het tegendeel zou 
zijn komen vast te staan n.l. dat de Stich
ting beoogt steun aan- of zoo men wil: 
"winst voor" elk en een iegelijk die op reëele 
gronden vermeent een uitvinding te kunnen 
doen, zoodat eerder gesproken zou kunnen 
worden van een lichaam ten algemeene 
nutte; 

dat evenmin bewezen zou zijn, dat een 
oogmerk om winst te behalen aanwezig is, 
hetzij voor (door) werkzaamheden die de 
overige werkzaamheden niet overheerschen, 
hetzij teneinde het cultureele doel, dat de 
Stichting nastreeft, te bevorderen, daar zou 
zijn komen vast te staan, dat bij geen der 
proefnemingen winstbehalen beoogd wordt; 

dat weliswaar verdachte erkend heeft, dat 
één jaar de Stichting winst heeft behaald, 
maar dat allerminst gebleken is, dat zulks 
"beoogd" is, want dat dit voor het Bestuur 
blijkbaar slechts een bijkomstigheid geweest 
is, die bij meerdere herhalingen, slechts zou 
geleid hebben tot tariefverlaging ten alge
meenen nutte , zoodat: 

A. blijkens deze overwegingen is geoor
deeld over de onderneming waarin het be
drijf van vervaardigen en beprneven van 
modellen van schepen en onderdeelen daar- · 
van werd uitgeoefend, in haar geheel, en 
niet over die onderneming of dat d eel van 
die onderneming, die werkte voor het pu
bliek, (waarover in de dagvaarding uitslui
tend sprake is), en dus over de gestes van 
deze onderneming (of dat onderdeel daar
van) noch door den Kan tonrechter, noch 
door de Rechtbank, is geoordeeld, en 

B. de Kantonrechter, zoowel als de Recht
bank, door als criterium voor bedrijf in den 
zin van de Handelsregisterwet S. 1918 no. 
493 aan te nem en, dat het "beoogen" van 
winst noodzakelijk is, dit begrip "bedrijf" 
onjuist hebben geïnterpreteerd, overmits: 
niet het "beoogen" van winst daartoe ver
eischt wordt, doch voldoende is , dat op zoo
danige voorwaarden (i. c. door het toepas
sen van zoodanige - eventueel internatio
naal geldende - tarieven) wordt deelgeno-

men aan het economisch leven, dat bij vol
ledige uitbuiting van alle mogt•lijkheden 
"winst" het gevolg moet zijn ongeacht het 
doel, waarom aldus wordt opgetreden en on
geacht de bestemming van de winst, (zijnde 
dan ook in het jaar 1939, toen zeer hard is 
gewerkt aan opdrachten van het publiek, 
nolens volens "winst" gemaakt); · 

zoodat in de beide sub A en B genoemde 
gevallen niet op grondslag van de ten laste 
legging is beslist, en alzoo het bero<-"p in cas
satie ontvankelijk is en het vonnis behoort 
te worden vernietigd; 

0 . dat ·bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telastegelegd, dat hij als be
stuurder van de Stichting "Het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation", aan wel
ke stichting toebehoorde een onderneming 
waarin sedert het jaar 1929 (althans om
streeks dien tijd) het bedrijf van vervaar
digen en beproeven van modellen van sche
pen en onderdeelen daarvan ten behoeve van 
het publiek feitelijk te Wageningen werd 
uitgeoefend, - nimmer vóór 23 Febr. 1942 
van die vestiging opgave heeft gedaan voor 
de inschrijving in het Handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Arnhem en Omstreken; 

dat de Kantonrechter den gerequireerde 
hiervan heeft vrijgesproken op grond "dat 
hij niet door wettige bewijsmiddelen de over
tuiging heeft bekomen, dat gerequireerde 
dit feit heeft begaan, speciaal niet dat in de 
bij dagvaarding genoemde onderneming een 
bedrijf wordt uitgeoefend in den zin van art. 
2 H andelsregisterwet 1921 S . 262 (lees S . 
1918 no. 493); 

dat toch de getuige L . Troost, Directeur 
van gemeld proefstation, verklaard heeft dat 
dit proefstation wetenschappelijke onder
zoekingen of proefnemingen doet deels op 
eigen initiatief, deels voor opdrachtgevers 
daartoe, doch dat de vergoedingen (bedoeld 
bij art. 3 der Statuten), die het daarvoor van 
deze laatsten ontvangt, niet te beschouwen 
zijn als een belooning voor bewezen diensten 
doch als een tegemoetkoming in de onkos
ten voor de proefneming gemaakt, zonder 
dat het proefstation daarmede eenige winst 
maakt; dat deze vergoeding gevorderd wordt 
volgens een vast tarief doch bij weinig kapi 
taalkrachtige opdrachtgevers die vermeenen 
eene uityinding geda,m te hebben vaak 
slechts op een zeer gering bedrag gesteld 
wordt; zijnde dat ook in overeenstemming 
met de, door het 0. M. niet weersproken, 
opgaven van verdachte dat bij de oprichting 
van de Stichting het Rijk voor de helft heeft 
deelgenomen in het kapitaal en zich aan
sprakelijk heeft gesteld voor de helft van 
het jaarlijksch tekort; dat er een "Vereeni
ging tot steun van het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation" bestaat 
(zie ook blz. 5 jaarverslag 1939), die jaar
lijks een groote subsidie geeft om de andere 
helft van het tekort te verminde,·en; dat 
verder de Stichting hare geldmiddelen vol
gens art. 3 Statuten, behalve door eerder
genoemde vergoedingen (zijnde slechts een 
tegemoetkoming in de gemaakte onkost en 
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der proefneming), verkrijgt door bijd_ragen, 
schenkingen, erfstellingen en legaten ; 

dat dit alles dus wijst op een afwezigheid 
van het oogmerk om winst te maken; 

dat hieraan niet afdoet dat volgens art. 2 

der S tatuten het doel der Stichting o. a. is 
de exploitatie van een Scheepsbouwkundig 
proefstation, daar, taalkundig "exploiteeren" 
kan beteekenen zoowel "een winstgevend 
gebruik maken" als een "nuttig gebruik 
maken"· 

dat e;enmin het feit dat in het jaarver
slag een "winst- en verliesrekening" voor
komt als bewijs van een oogmerk tot winst
behaling kan worden beschouwd, doch deze 
rekening (die volgens verdachte juister als: 
"staat van ontvangsten en uitgaven" is te 
betitelen) niet behoeft aangemerkt te wor
den tot meer te dienen dan om jaarlijks een 
overzicht te geven hoe de Stichting "er voor 
staat" ; 

dat wel is waar bij de beoordeeling of een 
onderneming beoogt het maken van winst, 
aan dit vereischte voor de aanwezigheid van 
een "bedrijf" niet te enge beteekenis m2g 
worden gehecht, dat beslissend zou zijn of 
wordt beoogd het behalen van winst voor de 
onderneming zelve, doch aan dit vereischte 
ook voldaan is als de onderneming dit beoogt 
voor hare leden, b.v. door kostenbesparing 
(H. R. 17 April 1939 N. J. 1939 no. 690, i/z 
het A.N.P.), doch in casu geenszins bewezen 
is dat de onderwerpelijke Stichting het be
halen van winst beoogde voor "leden" of in 
't algemeen voor een bepaalde groep van aan 
haar verbonden personen, doch veeleer het 
tegendeel is komen vast te staan n.l. dat de 
Stichting beoogt steun aan- of, zoo men wil: 
"winst voor" - elk en een iegelijk die op 
reëele gronden vermeent een uitvinding te 
kunnen doen, zoodat dus eerder gesproken 
:zou kunnen worden van een lichaam ten al
gemeenen nutte; 

dat evenmin bewezen is dat in casu een 
oogmerk om winst te behalen aanwezig is, 
ook al zou de werkzaamheid, waarmede dit 
winstbehalen beoogd wordt, de overige werk
zaamheden niet overheerschen of al zou dit 
winstbehalen worden ingegeven door het cul
tureele doel dat de Stichting nastreeft (het 
geval bedoeld in arrest H. R. rn Oct. 1940 
N. J. 1941 no. 197) , daar toch veeleer is ko
men vast te staan dat bij geen der proefne- · 
rningen winstbehalen beoogt wordt en Wij 
het aannemelijk achten dat geen der proef
nemingen achterwege gebleven zou zijn, ook 
al ware van te voren zeker gewe.:!st dat zij 
verlies zou opleveren (zie noot Meijers en
der laatstgemeld arrest), terwijl waar ver
dachte erkend heeft dat één jaar de Stichting 
winst heeft gemaakt, allerminst gebleken is, 
dat zulks "beoogd" is, doch dit voor het Be
stuur blijkbaar slechts een bijkom~tigheid is 
geweest, die, bij meerdere herhalingen, 
slechts zou geleid hebben tot tariefverlaging 
ten algemeenen nutte; 

dat de Rechtbank deze gronden heeft 
overgenomen, immers heeft overwogen geen 
termen te hebben gevonden om eenige wij-

ziging te brengen in het op juiste gronden 
gewezen vonnis; 

0. t. a.v. de ontvankelijkheid van het be
roep: 

dat het bevestigde vonnis, in het bijzonder 
berustende op de beslissing, dat in de bij 
dagvaarding genoemde onderneming, waar
onder de Kantonrechter kennelijk heeft ver
staan en ook heeft kunnen verstaan het 
proefstation van de in de telastelegging ge
noemde stichting, niet een bedrijf wordt uit
geoefend in den zin van art. 2 Handelsregis
terwet S. 1918 no. 493, dus ook niet, al dan 
niet naast andere werkzaamheden, het in de 
telastelegging omschreven bedrijf, een zui
vere vrijspraak bevat; dat dit alleen anders 
zou zijn, indien de Kantonrechte1 bij zijn 
vonnis is uitgegaan van een onjuiste opvat
ting van het begrip "bedrijf", gelijk dat in 
genoemd wetsartikel en in overeenstemming 
daarmede in de dagvaarding is gebezigd; 

dat niet reeds de omstandigheid, dat de 
meergenoemde stichting met haar proefsta
tion in één bepaald jaar winst heeft gemaakt 
en dus de tarieven voor de in dat station 
voor het publiek verrichte v.erkzaamheden 
geacht moeten worden zoo te zijn 1?;esteld, dat 
bij toepassing daarvan en het ontvangen en 
uitvoeren van de noodige opdrachten van het 
publiek, winst maken mogelijk is, voldoende 
is om het verrichten van die werkzaamheden 
tot een bedrijf te stempelen, aangezien van 
bedrijf alleen kan worden gesproken , indien 
de onderneming beoogt winst te maken; 

dat nu de Kantonrechter, uitgaande van 
een niet te beperkte opvatting -van het be
grip "oogmerk om winst te maken", de aan
wezigheid van zoodanig oogmerk niet bewe
zen heeft geoordeeld, integendeel aanneme
lijk heeft geacht, dat geen der proefnemingen 
in het proefstation, dus ook niet die verricht 
ten behoeve van het publiek, zoude zijn ach
terwege gebleven, ook al ware van tevoren 
zeker geweest, dat zij verlies zouden opleve
ren, en dat het maken van winst in één jaar 
voor J-,et bestuur slechts een bijkomende om
standigheid is geweest, die bij verdere her
haling slechts zou geleid hebben tot tarief
verlaging ten algemeenen nutte; 

dat dus de Kantonrechter ::ot vrijspraak is 
gekomen niet op grond van een onJuiste uit
legging der dagvaarding, maar omdat hij uit
gaande van de juiste beteekenisvan het daar
in voorkomende woord "bedrijf", een ele
ment van het telastegelegde strafbare feit 
niet bewezen heeft geacht; 

dat dus het bij het ½estreden vonnis be
vestigde vonnis van het Kantongerecht is een 
zuivere vrijspraak en dus in deze ingevolge 
het bepaalde bij art. 430 Sv. geen beroep in 
cassatie is toegelaten; 

Verklaart den req. niet-ontvankelijk in 
zijn beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de co11clusiev;m 
den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

(N. J.) 
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28 Juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 350; Vee- en Vleesch
verordening 1942, art. 77.) 

De plaatsaanduiding "Soest of elders 
in Nederland" houdt niet in een alterna
tief in dien zin, dat de rechter verplicht 
zou zijn daaruit een keuze te doen, daar 
die keuze niet van belang is voor de 
strafrechtelijke beteekenis van het telas
tegelegde. Voor die strafrechtelijke be
teekenis is evenmin van belang of de fei
telijke - verhouding van req. tot het 
vleesch van dien aard was, dat zij zoo
wel onder het begrip "voorhanden heb
ben" als onder het begrip "in voorraad 
hebben" dan wel slechts onder het eerste 
dan wel slechts onder het tweede begrip 
viel. 

De voorschriften van de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 zijn als voor
schriften van een op grond van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
uitgevaardigde verordening tevens voor
schriften, gesteld krachtens dat besluit, 
zoodat in de qualificatie geen keuze hier
uit behoeft gedaan te worden. 

Op het beroep van H. B., landbouwer, 
wonende te Soest, req. van cassatie tegen 
een arrest van het Gerechtshof te Amster
dam van 23 Maart 1943, waarbij in hooger 
beroep, behoudens na te noemen uitzonde
ring, bevestigende een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht van 29 April 1942, waarbij req. 
ter zake van: ,,opzettelijk in strijd handelen 
met een voorschrift gesteld krachtens het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
no- 69/r941 of bij een op grond van genoemd 
besluit uitgevaardigde verordening met uit
zondering van de Verordeningen 'als bedoeld 
in art. 7 lid 2 onder 4, tweemaal gepleegd', 
met aanhaling van de artt. 77 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, 1, 3 Econ. Sanctie
besluit 1941, 10, 33, 57, 91 Sr., is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf van vier 
maanden met verbeurdverklaring van het in 
beslag genomen vleesch, hebbende het Hof 
het vonnis vernietigd t.a.v. de opgelegde 
straf (lees hoofdstraf) en req. veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van één maand; (ge
pleit door Mr. A. E. Th. Koolen, adv. te 
Amersfoort). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. ,,S., immers v. t. van de artt. 350, 358 

en 359 Sv., doordat het Gerechtshof in hoo
ger beroep heeft bevestigd het in eersten 
aanleg gewezen vonnis, hetwelk inhoudt be
wezenverklaring van de telastegelegde feiten, 
zijnde deze feiten bij inleidende dagvaarding 
aldus omschreven, dat req. ,,op of omstreeks 
19 en 23 Maart 1942 telkens te Soest, of el
ders in Nederland, telkens opzettelijk in strijd 
met de Vee- en Vleeschverordening 1942 tel
kens heeft voorhanden en/of in voorraad ge-

had een hoeveelheid vleesch. 
De telastelegging hield t.a.v. de aanduiding 

van de plaats van het misdrijf een primaire 
aanduiding in en wel "Soest" en tevens een 
subsidiaire aanduiding en wel "elders in Ne
derland". Deze aanduidingen zijn niet met 
elkaar vereenigbaar en de Rechter had mits
dien een keuze moeten maken uit het primair 
en het subsidiair telastegelegde. Het vonnis 
behelst mitsdien niet bewezenverklaring van 
een behoorlijk t.a.v. de plaats des misdrijfs 
omschreven feit en voldoet dus niet aan de 
vereischten, op straffe van nietigheid voor
geschreven;" 

II. ,,S., immers v. t. van de artt. 350, 358 
en 359 Sv-, doordat het Gerechtshof in hoo
ger beroep heeft bevestigd het in eersten aan
leg gewezen vonnis, hetwelk inhoudt bewe
zenverklaring van de telastegelegde feiten, 
zijnde deze feiten bij inleidende dagvaarding 
aldus omschreven, dat req. ,,op of omstreeks 
19 en 23 Maart 1942 telkens te Soest, of el
ders in Nederland, telkens opzettelijkinstrijd 
met de Vee- en Vleeschverordening 1042 tel
kens heeft voorhanden en/of in voorraad ge
had een hoeveelheid vleesch. 

De telastelegging hield ook t .a.v. het feit 
zelf een primaire en een subsidiaire telaste
legging in. Primair was telastegelegd dat reg. 
een hoeveelheid vleesch heeft voorhande'l ge
had; subsidiair dat hij een hoeveelheid 
vleesch in voorraad heeft gehad. Ook hier 
kon de Rechter niet zoowel het primaire als 
het subsidiaire bewezen verklaren, doch had 
hij een keuze moeten maken tusschen voor
handen hebben en in voorraad hebben, welke 
begrippen een verschillende beteekenis heb
ben. Nu de Econ. Rechter te Utrecht deze 
keuze niet heeft gemaakt en het Gerechts
hof te Amsterdam in zijn arrest, waartegen 
het beroep in cassatie is gericht, het vonnis 
in eersten aanleg op dit punt heeft bekrach
tigd, behelst het arrest, waarvan beroep in 
cassatie, geen behoorlijke aanduiding van het 
bewezen verklaarde feit en voldoet het ar
rest, waarvan beroep in cassatie, mitsdien 
niet aan de vereischten op straffe van nietig
heid voorgeschreven." 

III. ,,S. immers v. t. van de artt. 350, 
358 en 359 Sv., doordat het Gerechtshof in 
hooger beroep heeft bevestigd het in eersten 
aanleg gewezen vonnis, waarbij het bewezen 
verklaarde is gequalificeerd als volgt: ,,op
zettelijk in strijd handelen met een voor
schrift, gesteld krachtens het Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening 1941 no. 69/1941, 
of bij een op grond van genoemd besluit uit
gevaardigde verordening met uitzondering 
van de verordeningen als bedoeld in art. 7 lid 
2 onder 4, tweemaal gepleegd". 

Ook hier had de Rechter zoo in eersten 
aanleg als in hooger beroep een keuze moe
ten maken en met name moeten beslissen of 
de Vee- en Vleeschverordening 1942, welker 
overtreding ten laste was gelegd, voorschrif
ten behelst, gesteld krachens het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941, of wel voor
schriften, gesteld bij een op grond van ge
noemd besluit uitgevaardigde verordening. 
Blijkens de jurisprudentie van den Hoogen 
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Raad, voor zoover deze is gepubliceerd, be
vat de Vee- en Vleeschverordcning 1942 
voorschriften, gesteld bij een op grond van 
het Organisatiebesluit Voedselvooziening 
1941 no: 69/1941 uitgevaardigde verordening, 
of korter gezegd is de Vee- en Vleeschveror
dening 1942 een verordening, uitgevaardigd 
op grond van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 no. 69/1 941. De qualificatie 
behoort mitsdien alsnog dienovereenkomstig 
te worden veranderd. 

Het arrest, waartegen het beroep in cas
satie is gericht, bevat niet een juiste beslis
sing welk strafbaar feit het bewezen ver
klaarde volgens de Wet oplevert en voldoet 
mitsdien ook op dit punt niet aan de ver
eischten, op straffe van nietigheid voorge
schreven;" 

IV. ,,S., immers v. t. van de artt. 350, 
358 en 359 Sv., doordat het Gerechtshof in 
hooger beroep heeft bevestigd het in eersten 
aanleg gewezen vonnis, hetwelk inhoudt be
wezenverklaring van de telastegelegde fei
ten, zijnde deze feiten bij inleidende dag
vaarding aldus omschreven, dat req. ,,op of 
omstreeks 19 en 23 Maart 1942 telkens t e 
Soest, of elders in Nederland, telkens opzet
telijk in strijd met de Vee- en Vleeschver
ordening 1942 telkens heeft voorhanden en/of 
in voorraad gehad een hoeveelheid vleesch". 

Uit het proces-verbaal van de verbalisee
rende ambtenaren blijkt echter, dat req. 
tot cassatie op 19 Maart 1942 uitdrukkelijk 
heeft verklaard het aangetroffen vleesch niet 
opzettelijk in strijd met de Vee- en Vleesch
verordening 1942 aanwezig te hebben, im
mers dit vleesch reeds vöör de invoering der 
vleeschdistributie te hebben aangekocht en 
gezouten. Het bewijs van het op 19 Maart 
1942 opzettelijk in strijd met de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 voorhanden en/of 
in voorraad hebben van vleesch is uit de ge
bezigde bewijsmiddelen niet af te leiden;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis met qualificatie als voormeld, zijn be
wezen verklaard de den req. telastegelegde 
feiten, dat hij op of omstreeks 19 en 23 Maart 
1942 telkens te Soest of elders in Nederland, 
telkens opzettelijk in strijd m et de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 telkens heeft voor
handen en/of in voorraad gehad een hoeveel
heid vleesch ; 

O. dat geen der voorgestelde middelen tot 
cassatie kan leiden; 

het eerste niet, omdat de plaatsaanduiding 
"Soest of elders in Nederland" niet inhoudt 
een alternatief in dien zin, dat de rechter 
verplicht zou zijn daaruit een keuze te doen, 
daar die keuze niet van helang is voor de 
strafrechterlijke beteekenis van het telaste
gelegde; 

het tweede niet, omdat voor die strafrech
telijke beteekenis evenmin van belang is of 
de feitelijke verhouding van req. tot het 
vleesch van dien aard was, dat zij zoowel 
onder het begrip "voorhanden hebben" als 
onder het begrip "in voorraad hebben" dan 
wel slechts onder het eerste dan wel slechts 
onder het tweede begrip viel; 

Het derde niet, reeds hierom omdat de 

voorschriften van de Vee- en Vleeschveror
dening 1942 als voorschriften van een op 
grond van het Oragnisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (nr. 69i1941) uitgevaar
digde verordening tevens zijn voorschriften, 
gesteld krachtens dat besluit; 

het vierde niet, omdat de bewezenverkla
ring mede steunt op requirants verklaring 
ter terechtzitting: ,,omstreeks 19 en 23 
Maart 1942 heb ik te Soest telkens een hoe
veelheid rundvleesch voorhanden en in 
voorraad gehad, afkomstig van clandestiene 
slachtingen. Ik wist dat dit verboden was", 
en Rechter en Hof uit deze verklaring de 
aanwezigheid op 19 Maart 1942 bij req. van 
het in het . middel bedoelde opzet hebben 
kunnen afleiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

28 Juni 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Distributieregelingsbeschikking 
194I art. Ir.) 

De verplichting tot het verstrekken 
van juiste inlichtingen in art. II Distr.
reg.besch. 1941 wordt gelegd op hem aan 
wien die inlichtingen worden gevraagd, 
terwijl niet werd telastgelegd en bewezen 
verklaard, dat zulks aan gerequireerde 
(inwonende dochter van dengene, die het 
formulier als gezinshoofd onderteeken
de) is geschied. 

Uit de in het vonnis opgenomen gron
den, waarop de gerequireerde van rechts 
vervolging werd ontslagen volgt, dat de 
Econ. Rechter, zij het in bewoordingen, 
die tot misverstand aanleiding kunnen 
geven, het bewezen verklaarde feit niet 
strafbaar oordeelde, zoodat de beslissing 
omtrent de strafbaarheid van het feit in 
wezen in de uitspraak is vervat. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Roermond, req. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij die Rechtbank van 10 Maart 
1943, waarbij J . H. C. v. d. H., zonder be
roep, wonende te Belfeld, van alle rechts
venrolging werd ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord · het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
1. ,,S., althans v. t . van art. 350 en 358 

Sv.;" 
2. ,,S. , althans v. t. van art. 11 der D is

tributieregelingsbeschikking 19.p , 
en ter toelichting aangevoerd: 
voor wat het eerste middel betreft, ver

zuimde de Econ. Rechter te beslissen, welk 
strafbaar feit het bewezen verklaarde ople
vert, een beslissing die aan de beslissing 
van de niet-strafbaarheid van verdachte, 
behoort vooraf te gaan, althans verzuimde 
de Econ. Rechter deze beslissing in zijn von-
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nis op te nemen, hetgeen art. 358 Sv. op 
straffe van nietigheid voorschrijft; 

voor wat het tweede middel betreft, is de 
Econ. Rechter naar het oordeel van req. 
uitgegaan van de zijns inziens onjuiste inter
pretatie van art. 11 der Distributieregelings
beschikking 1941, als zoude dit artikel al
leen dengene, die "verplicht" is de opgave 
in deze - het ingevulde model M. D. n9 
- te onderteekenen, strafbaar stellen, wan
neer deze zich aan overtreding van het in 
voormeld artikel gestelde schuldig maakt, 
welke verplichting blijkens de inrichting van 
het aanvrage-formulier in het onderwerpe
lijke geval rust op den vader, als hoofd van 
het gezin. Naar requirants oordeel echter 
legt het artikel "een ieder" den plicht op, 
wanneer opgaven of mededeelingen, welke 
van Overheidswege in verband met de dis
tributie van goederen enz. worden gevraagd, 
deze gegevens onder meer naar waarheid en 
op de daarop bepaalde wijze te verstrekken; 
het veratrekken dezer inlichtingen, in den 
zin van art. II der Distributieregelingsbe
schikking 1941, in het onderwerpelijke ge
val onder meer gegevens omtrent het be
schikbaar aantal bruikbare schoenen door 
verdachte, bestaat toch niet in het plaatsen 
of doen plaatsen van de handteekening van 
het hoofd van het gezin onder het voorge
sèhreven aanvraagformulier - Model M. D. 
u9 -) zooals de Econ. Rechter blijkbaar 
in zijn vonnis tot uitdrukking wil brengen, 
doch in het bij den plaatselijken distributie
dienst bezorgen van voormeld formulier met 
als inhoud de verachillende daarop gestelde 
voor het verkrijgen van een schoenenbon ten 
behoeve en door verdachte, benoodigde ge
gevens; deze gegevens zijn in het onderwer
pelijke geval ten distributiekantore verstrekt 
door verdachte, als huisgenoote van aanvra
ger, en daartoe als huisgenoote bevoegd in
gevolge voorschrift van den Directeur van 
het Centraal D istributiekantoor Den Haag, 
de dato 23 Mei 1942, 236702 III, 685 Doss. 
3II; door van deze bevoegdheid gebruik te 
maken, rust overeenkomstig het voorachrift 
van art. II der Distributieregelingsbeschik
king 1941 op verdachte de verplichting om 
de inlichtingen, die zij door middel van de 
inlevering van het ingevulde formulier M. D. 
119 verstrekt, naar waarheid te verstrekken, 
terwijl het aldus bevoeglijk, bewust in strijd 
met de waarheid verstrekken van inlichtin
gen voor den inleveraar oplevert een over
treding van art. II der Distributieregelings
beschikking 1941, strafbaar volgens art. 1 
alinea 1 onder 2 en alinea 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 ;" 

0. dat blijkens de aanteekening van het 
bestreden vonnis feitelijk is bewezen ver
klaard, dat gerequireerde op of omstreeks 
16 Juli 1942 te Belfeld opzettelijk een aan
vraagformulier voor een schoenenbon Model 
M. D. u9, welk formulier bevatte de aan
vrage overeenkomstig de distributievoor
schriften van een schoenenbon ten behoeve 
van haar, verdachte. en op welk formulier 
was vermeld, dat zij ten tijde der aanvrage 
slechts beschikte over een paar zomer-

schoenen en een paar schoenen, die niet ge
repareerd konden worden, nadat dit formu
lier was gedagteekend met 16 Juli 1942 en 
met den naam van haar vader als hoofd van 
het gezin, waartoe verdachte behoorde, was 
onderteekend, ter verkrijging van een schoe
nenbon bij den plaatselijken distributiedienst 
heeft ingeleverd, niettegenstaande zij be
schikte over 4 paar schoenen, althans over, 
meer paar schoenen als in de aanvrage ver
meld; 

dat, blijkens voormelde aanteekening wel 
is bewezen verklaard "het ten laste gelegde 
feit", doch tot de bewezenverklaring kenne
lijk niet behoort het slot der telastlegging 
luidende: ,,zulks terwijl zij wist, althans re
delijkerwijze moest weten, dat zij door aldus 
te handelen, handelde in strijd met een 
krachtens de Distributiewet 1939 gesteld 
voorachrift"; 

0. dat t. a. v. het ontslag van rechtsver
volging door den Econ. Rechter is overwo
gen: dat het ten laste gelegde feit is bewe
zen, doch verdachte deswege niet strafbaar 
is, aangezien volgens art. II van de Distri
butieregelingsbeschikking 1941 strafbaar is 
degene, die verplicht is de opgave en mede
deelingen welke van hem van overheids
wege in verband met de distributie van goe
deren of de voorbereiding daarvan worden 
gevraagd, indien hij deze opgaven of mede
deelingen onjuist of onvolledig verstrekt; 

dat, gezien ook het aanvraag-formulier, dit 
uitsluitend is in te vullen door het gezins
hoofd of door zelfstandige personen; 

dat de verdachte geen gezinshoofd of zelf
standig peraoon is doch in gezinsverband bij 
haar vader J. H . F. v. d. H. inwonend is; 

O. dat uit de hierboven weergegeven gron
den, waarop de gerequireerde van rechts
vervolging werd ontslagen, volgt, dat de 
Econ. rechter, zij het in bewoordingen, die 
tot rnisveratand aanleiding kunnen geven, 
het bewezen verklaarde feit niet strafbaar 
oordeelde, zoodat de in het eerste middel 
bedoelde beslissing in wezen in de uitspraak 
is vervat en dit middel derhalve feitelijken 
grondslag mist; 

0. dat ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

dat immera de verplichting tot het ver
strekken van juiste inlichtingen in art. 11 
van de Distributieregelingsbeschikking 1941 
- luidende: ,,Een ieder is verplicht de op
gaven en mededeelingen, welke aan hem van 
Overheidswege in verband met de distribu
tie van goederen of de voorbereiding daar
van worden gevraagd, nauwgezet, prompt, 
zonder eenige verzwijging en naar waarheid 
binnen den daarvoor te bepalen termijn en 
op de daarvoor te bepalen wijze te ver
strekken", wordt gelegd op hem aan wien 
die inlichtingen worden gevraagd, terwijl 
niet werd telaste gelegd en bewezen ver
klaard, dat zulks aan de gerequireerde is ge
schied; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. (N. J.) 
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28 Juni z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hamsterbeschikking art. x.) 

Alle kippeneieren zijn distributiegoe
deren, waarvoor een distributieregeling 
is vastgesteld en waarvoor de beperken
de bepaling van art. 4 Hamsterbeschik
king van rn Mei 1940 niet geldt, tenzij 
de bepalingen van die distributieregeling 
niet worden nagekomen. 

Adv.-Gen. Rombach: T. a.v. de le
vensmiddelen en huishoudelijke artike
len, waarvoor een distributieregeling is 
vastgesteld terwijl de bepalingen dier re
geling niet worden nagekomen is art. 1 
der Hamsterbeschikking niet op de wet 
gegrond. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Roermond, req. van cas
satie tegen een vonnis van den Econ. Rechter 
bij die Rechtbank van 17 Maart 1943, waar
bij M. H. A. T., van beroep courantenbezor
ger, wonende te Sevenum, ter zake van het 
eerste telaste gelegde feit is ontslagen van 
alle rechtsvervolging en ter zake van "het 
opzettelijk handelen in strijd met een krach
tens de Distributiewet 1939 gesteld voor
schrift" met aanhaling van de artt. 1 al. 1 
onder 2 en al. 2 Econ. Sanctiebesluit 1941, 
4 Boter- en Vetdistributiebeschikking 1940 
Il, 23, 91 Sr. en de verordeningen 71 en 88 
van 1941, is veroordeeld tot eene geldboete 
van 40 gulden en eene vervangende hechtenis 
van 20 dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Ten laste van dezen gerequireerde zijn bij 
vonnis van den Econ. Rechter te Roermond 
twee feiten bewezen verklaard. Eén dier fei
ten werd gequalificeerd als: opzettelijk han
delen in strijd met een krachtens de Distri
butiewet 1939 gesteld voorschrift en deswege 
werd hij, met toepassing onder meer van art. 
1 al. 1 onder 2 en al. 2 van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941, veroordeeld in een geldboete 
van 40 gulden of 20 dagen hechtenis. T.a.v. 
het andere bewezenverklaarde feit, te weten, 
dat hij op of omstreeks 19 Febr. 1943 te 
Horst heeft vervoerd 198 ongestempelde kip
peneieren, zonder dat dit vervoer vergezeld 
ging van een die hoeveelheid eieren betref
fend afleveringsbewijs, door of namens den 
leverancier uitgeschreven en vermeldende de 
dagteekening van aflevering, de soort en de 
hoeveelheid der vervoerde eieren en den 
naam en het adres van den leverancier en 
van dengene, die de goederen moest ontvan
gen, overwoog de Rechter dat dit feit niet 
strafbaar is, aangezien niet is komen vast te 
staan dat de eieren, welke verdachte ver
voerde, voor welke goederen een distributie
regeling is vastgesteld, op een manier zou
den zijn verkregen, waarbij de bepalingen der 
distributieregeling niet zouden zijn nageko
men. Op dien grond heeft hij gerequireerde 
t. a . v. dat feit van alle rechtsvervolging ont
slagen. 

De 0. v. J. heeft tegen genoemd vonnis in 
zijn geheel cassatie ingesteld. Hij heeft een 

schriftuur ingediend houdende twee midde
len van cassatie die als volgt luiden: 

I. S ., althans v. t. van art. 350 Sv. door 
niet uitsluitend te beslissen op den grondslag 
der telastelegging, waarin niet is gesteld dat 
eieren, waarvoor een distributieregelingsbe
schikking is vastgesteld, werden vervoerd. 

II. S. van art. 1 en 9 lid 1 en 3 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 14 lid 
1 dier wet, benevens de artt. 1-4 der Ham
sterbeschikking, zooals deze is gewijzigd bij 
beschikking van 28 Jan. 1943 (Stct. 1943 
no. 19) door het ten laste gelegde en bewezen 
verklaarde te verklaren tot een niet strafbaar 
feit. 

Deze middelen worden als volgt toegelicht: 
Het eenige punt, dat deze beide middelen 

aan de orde stellen, is de vraag of ongestem•• 
pelde eieren zijn eieren dus levensmiddelen, 
waarvoor geen distributieregeling is vastge
steld en derhalve ongestempelde eieren, als 
in de dagvaarding omschreven niet vallen 
onder de uitzonderingsbepaling van art. 1 
van bovenaangehaalde Hamsterbeschikking. 

De Econ. Rechter neemt in zijn overwe
gingen aan dat voor dergelijke eieren wel een 
distributieregeling is vastgesteld, naar het 
oordeel van req. ten onrechte, omdat de 
krachtens de Distributiewet 1939 uitgevaar
digde Eierendistributiebeschikking 1940 I 
blijkens art. 1 dier beschikking, alleen die 
eieren o. a. van kippen omvat, die door of 
vanwege de Stichting Nederlandsche Cen
trale voor eieren en pluimvee van een merk
teeken zijn voorzien. Dit merkteeken bestaat 
uit een stempelafdruk. De omschrijving in 
de dagvaarding "ongestempelde kippen
eieren" drukt derhalve uit, dat de eieren niet 
vallen onder het begrip "eieren" in den zin 
van art. 1 der Eierendistributiebeschikking 
1940 I. Eieren zijn echter wel te rangschik
ken onder het begrip levensmiddelen in den 
zin van art. 1vanvoormeldeHamsterbeschik
king en wel voorzoover het zijn ongestempel
de eieren onder die levensmiddelen, waarvoor 
geen distributieregeling is vastgesteld. Het 
feit levert derhalve op het vervoer van le
vensmiddelen, waarvoor geen distributiere
geling is vastgesteld, zijnde dit vervoer onder 
de omstandigheden, zooals deze in de dag
vaarding zijn gesteld, niet geoorloofd en in 
strijd m et art. 4 der meergenoemde Hamster
beschikking en strafbaar gesteld bij art. 14, 
1e lid der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet. 

Voorzooveel deze zaak betrekking heeft 
op het feit terzake waarvan, zooals boven
vermeld, gerequireerde tot straf veroordeeld 
is, zal het cassatieberoep niet-ontvankelijk 
behooren te worden verklaard, aangezien bo
venvermelde middelen omtrent dat gedeelte 
der zaak geen grieven inhouden. 

Voor het overige is het beroep naar mijn 
meening ontvankelijk en rijst de vraag of het 
middel deugdelijk is. 

Ingevolge art. 9, 1e lid der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 is de Minister bevoegd 
soorten van goederen aan te wijzen, die men 
(kort gezegd) niet mag hamsteren. Het derde 
lid van dat artikel geeft dien bewindsman 
voorts de bevoegdheid om met betrekking 
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onder meer tot het vervoeren van die aange
wezen (soorten van) goederen de voorschrif
ten te geven, die hij voor de handhaving van 
dat hamsterverbod bevorderlijk acht. Zooda
nige aanwijzing en zoodanige voorschriften 
nu vinden Wij in de zoogenaamde Hamster
beschikking, vastgesteld op 10 Mei 1940 
(Stct. 14 Mei 1940 No. 92) welke beschik
king gewijzigd is bij beschikking van 28 Jan. 
1943 (Stct. no. 19). Volgens haar tegenwoor
dige redactie zijn het echter niet uitsluitend 
soorten van goederen, die aangewezen zijn. 
Immers art. 1 der Hamsterbeschikking luidt: 
Als goederen, als bedoeld in art. 9 eerste lid, 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
zijn aangewezen alle levensmiddelen en alle 
andere artikelen voor dagelijksch huishoude
lijk gebruik, met uitzondering van die levens
middelen en artikelen, waarvoor een distri
butieregeling is vastgesteld en de bepalingen 
van de distributieregeling nagekomen wer
den. De Hamsterbeschikking wijst dus thans 
aan: 1. alle levensmiddelen en artikelen voor 
dagelijksch huishoudelijk gebruik, waarvoor 
geen distributieregeling bestaat. (Een aan
wijzing derhalve van goederen naar de soort 
of in abstracto). 2. de levensmiddelen en ar
tikelen voor dagelijksch huishoudelijk ge
bruik, die wel is waar tot een soort behooren, 
waarvoor een distributieregeling bestaat, 
maar t. a.v. welke die distributieregeling 
niet is nagekomen, een aanwijzing derhalve 
van concrete bestaande goederen. 

Wat deze tweede categorie van aangewe
zen goederen betreft is mijns inziens dit 
art. 1 der Hamsterbeschikking niet op de wet 
gegrond. Volgens de wet kunnen alleen soor
ten van goederen worden aangewezen en dit 
is ook de eenige aanwijzing die in het systeem 
der wet en der beschikking begrijpelijk is. 
Met die tweede categorie hebben Wij dan 
ook, naar mijn meening, geen rekening te 
houden bij de toepassing van de verdere be
palingen der Hamsterbeschikking die op bo
vengenoemd art. 9. 3e lid der wet gegrond 
.1:ijn en waaronder Wij aantreffen het art. 4, 
waarop de onderhavige strafvervolging is ge
grond, luidende: Het vervoeren van de in art. 
1 genoemde soorten van goederen is slechts 
toegestaan, indien (kort gezegd) een afleve
ringsbewijs de goederen vergezelt. 

Dit artikel heeft derhalve uitsluitend be
trekking op soorten van levensmiddelen etc. 
waarvoor geen distributieregeling is vastge
steld. Nu is het naar mijn meening niet aan 
twijfel onderhevig dat voor kippeneieren wel 
een distributieregeling bestaat. Deze zijn bij 
beschikking van 24 Oct. 1940 (Verordenin
genblad 34 d.d. 1 Nov. 1940 no. 201) als dis
tributiegoederen aangewezen in den zin van 
art. 4 van de Distributiewet 1939. Ter uit
voering van die aanwijzing gold, tijdens het 
plegen van het onderhavige feit de eieren
distributiebeschikking 1940 I, vastgesteld op 
1 Nov. 1940 (Stct. 2 Nov. 1940 No. 214a). 
Het moge waar zijn dat die laatste beschik
king onder kippeneieren alleen verstaat kip
peneieren voorzoover die zijn koelhuiseieren, 
geconserveerde eieren, en eieren die van een 

merkteeken zijn voorzien, en dat zij alleen 
over den koop, verkoop, etc. daarvan voor
schriften heeft gegeven, dit neemt niet weg 
dat voor kippeneieren in het algemeen een 
distributieregeling bestaat, zijnde genoemde 
beperking alleen toe te schrijven aan andere 
administratieve regelingen, op de voedsel
voorziening betrekking hebbende, waarbij het 
stempelen van eieren is voorgeschreven (het 
crisis-eierbesluit 1940 en het eierbesluit V. 
V.O. 1941). De req. schijnt van een andere 
meening n.l. dat voor de soort (?) niet-ge
stempelde kippeneieren niet een distributie
regeling zou zijn vastgesteld. E en oogenblik 
wil ik hem volgen in die redeneering. Zij kan 
hem toch niet baten. Dat Wij in de onder
havige zaak te doen hebben met een soort 
levensmiddelen, waarvoor geen distributie
regeling is vastgesteld, behoort uit de t .1.1. te 
blijken en het blijkt ook op het standpunt 
van req. niet uit d e omschrijving "ongestem
pelde kippeneieren". 

Req. vergeet immers dat koelhuiseieren en 
geconserveerde eieren niet gestempeld be
hoeven te zijn en dat, ook bij zijn opvatting 
derhalve in de t.1.1. had behooren te zijn ver
meld, dat de vervoerde ongestempelde kip
peneieren ook niet waren koelhuiseieren of 
geconserveerde. In ieder geval is dus niet 
telastegelegd dat Wij te doen hebben met 
het vervoer van een soort kippeneieren waar
voor niet een distributieregeling is vastge
steld, derhalve met goederen die in art. 1 
van de Hamsterbeschikking zijn genoemd. 

Wanneer Wij tenslotte zouden moeten aan
nemen dat art. 4 der Hamsterbeschikking 
zoo zou kunnen worden gelezen, dat daarbij 
in het algemeen verboden werd het vervoer 
van levensmiddelen, ten aanzien waarvan 
een bestaande distributieregeling niet is na
gekomen, dan zou ook die omstandigheid in 
de t.1.1. moeten zijn opgenomen en ook dit is 
niet het geval in de onderhavige dagvaarding. 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijk ver
klaring van het beroep voorzoover dit ge
richt is tegen de wegens een der beide feiten 
uitgesproken veroordeeling en overigens tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, luidende: (zie conclusie); 

0. dat deze middelen uitsluitend betreffen 
het in de eerste plaats telaste gelegde feit, 
zoodat req. in zijn beroep voor zoover gericht 
tegen de hiervoren omschreven veroordee
ling, niet kan worden ontvangen; 

0. dat bij het bestreden vonnis, voor zoo
ver thans van belang, bewezen is verklaard, 
het in de eerste plaats telaste gelegde feit, 
dat enz. (zie conclusie); 

dat de Rechter dit feit niet strafbaar heeft 
verklaard, aangezien niet is komen vast te 
staan dat de eieren, welke verdachte vervoer
de, voor welke goederen een distributierege
ling is vastgesteld, op een manier zouden zijn 
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verkregen, waarbij de bepalingen der distri
butieregeling niet zouden zijn nagekomen; 

0. dat blijkens de toelichting beide mid
delen hierop berusten, dat de krachtens de 
Distributiewet 1939 uitgevaardigde Eieren
distributiebeschikking 1940 I blijkens art. 1 
dier beschikking, alleen die eieren onder an
dere van kippen omvat, die door of vanwege 
de Stichting Nederlandsche Centrale voor 
eieren en pluimvee van een merkteeken 
zijn voorzien, dat dit merkteeken bestaat uit 
el'!n stempelafdruk, en dat de omschrijving 
in de dagvaarding "ongestempelde kippen
eieren" derhalve uitdrukt, dat de eieren niet 
vallen c.nder het begrip "eieren" in den zin 
van art. 1 der Eierendistributiebeschikking 
1940 I en dus zijn te rangschikken onder het 
begrip ievensmiddelen in den zin van art. 1 
van voormelde Hamsterbeschikking waar
voor geen distributieregeling is vastgesteld; 

0. hieromtrent, 
dat volgens art. 4 der Distributiewet 1939 

de soorten van goederen, welke worden be
schouwd als distributiegoederen in den zin 
van die wet, door den Minister worden aan
gewezen en deze t. a. v. die soorten van goe
deren een distributieregeling vaststelt; 

dat de Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij bij beschikking van 24 
Oct. 1940 kippen-en eendeneieren heeft aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van genoemd art. 4 en op 1 Nov. 1940 de 
Eierendistributiebeschikking 1940 I heeft 
vastgesteld en sindsdien voor de goederen
soort kippeneieren een distributieregeling is 
vastgesteld, ook al zijn de voorschriften van 
die beschikking in haar tegenwoordige redac
tie niet op alle kippeneieren van toepassing; 

dat voorts art. 9, eerste lid, der Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 den Minister 
bevoegd verklaart soorten van goederen aan 
te wijzen, waarvan het zich meer verschaffen 
dan in dat artikel aangegeven, zal zijn ver
boden en bij art. I van de zoogenaamde Ham
sterbeschikking van 10 Mei 1940 no. 28456 
zooals deze is gewijzigd bij beschikking van 
28 Jan. 1943, als goederen als bedoeld in ge
noemd art. 4, eerste lid, zijn aangewezen on
der meer alle levensmiddelen, met uitzonde
ring van die levensmiddelen, waarvoor een 
distributieregeling is vastgesteld en de be
palingen van de distributieregeling nageko
men worden, terwijl dan in art. 4 van die be
schikking is bepaald, dat het vervoeren van 
de in art. 1 genoemde soorten van goederen 
slechts is toegestaan, indien één exemplaar 
van een afleveringsbewijs als in de bewezen
verklaring omschreven de goederen verge
zelt; 

dat uit deze voorschrift~n in onderling ver
band beschouwd niet anders kan worden af
geleid dan dat alle kippeneieren zijn distri
butiegoederen, waarvoor een distributierege
ling is vastgesteld en waarvoor de beperken
de bepaling van voormeld art. 4 der Ham
sterbeschikking van 10 Mei 1940 niet geldt, 
tenzij de bepalingen van die distributierege
ling niet worden nagekomen; 

0. dat derhalve de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden; 

Verklaart req. niet-ontvankelijk in zijn be
roep voor wat de voormelde veroordeeling 
betreft; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

z Juli 1943. UITSPRAAK van den Centra
len Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58, 2e lid.) 

Twee overtredingen door den ambte
naar zijn weliswaar van ernstigen aard, 
maar wettigen toch niet de zwaarste straf 
van niet-eervol ontslag. Evenredig zou 
zijn de straf van terugzetting op een met 
f 100 's jaars verlaagde bezoldiging ge
durende twee jaren. 

De ambtenarenrechter is niet bevoegd 
zelf die straf op te leggen. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Vaals, eischer in hoo

ger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden Mr. H. 
J. van Urk, wonende te Heemstede, 

tegen: 
L. W ., wonende te Vaals, gedaagde in hooger 
beroep, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. J. J. H. Klijnen, wonende te Maas
tricht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester van Vaals, ter 

waarneming van de taak van den gemeente
raad, op 10 November 1942 heeft besloten 
met ingang van II November 1942 aan L. W. 
voornoemd niet-eervol ontslag te verleenen 
als hoofd van dienst-boekhouder der gemeen
tebedrijven; daarbij overwegende: 

,,dat is komen vast te staan, dat L. W ., 
hoofd van dienst-boekhouder der gemeente
bedrijven, alhier, zich in die hoedanigheid 
heeft schuldi~ gemaakt aan de volgende over -
tredingen: (1-9, enz.); 

,,dat door de hiervoren opgesomde overtre
dingen en tekortkomingen W. meermalen 
heeft gehandeld in strijd met de bepalinge n 
van de artt. 19 en 20 van het Ambtenaren
reglement voor deze gemeente en hij voorts. 
heeft nagelaten de bepalingen der voor hem 
vastgestelde instructie, speciaal de artt. 2, 7 
en 11 dier instructie na te leven; 

dat hij onder die omstandigheden niet i n 
zijn betrekking kan gehandhaafd blijven;" 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 20 Februari 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- opgeroeid besluit heeft vernietigd en heeft 
bepaald, dat de burgemeester, waarnemend 
de taak van het college van burgemeester en 
wethouders, zal besluiten L. W. terug te zet
ten op een met f 100 's jaars verlaagde be
zoldiging over het tijdvak van x November, 
1942 tot en met 31 October 1943; 

0. dat Mr. H. J. van Urk voornoemd, als 
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gemachtigde van den burgemeester van 
Vaals, tegen deze uitspraak tijdig in hooger 
beroep is gekomen en bij beroepschrift op 
nader aangevoerde gronden heeft verzocht 
die uitspraak te vernietigen en derhalve het 
ontslagbesluit te handhaven; 

0. dat L. W. bij contra-memorie heeft ge
concludeerd tot bevestiging der aangevallen 
uitspraak, hetzij met overneming, hetzij met 
verbetering der gronden, of wel, zoo daartoe 
gronden blijken te bestaan, eischer in zijn 
hooger beroep niet-ontvankelijk te verklaren; 
zijnde evenwel ter terechtzitting door den 
raadsman van W. medegedeeld, dat het sub
sidiaire verzoek niet wordt gehandhaafd; 

In rechte: 
0. dat ingevolge art. 57 van het Ambte

narenreglement voor de gemeente Vaals de 
ambtenaar, die de hem opgelegde verplich
tingen niet of niet behoorlijk nakomt, of zich 
overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, 
kan worden gestraft, o. m. met niet-eervol 
ontslag; 

0. dat bij het bestreden besluit aan ge
-daagde een reeks van overtredingen is ten 
laste gelegd, maar de Raad van oordeel is, 
dat de meeste der tenla&tegelegde overtredin
gen of niet zijn begaan öf van zoodanige ge
ringe beteekenis zijn, dat zij ten deze gevoe
gelijk buiten bespreking kunnen blijven; 

0. dat de R aad voorts met het Ambtena
rengerecht van oordeel is, dat gedaagde zich 
in ernstige mate aan plichtsverzuim heeft 
schuldig gemaakt: 

ie. door goederen, welke door de gemeente
bedrijven waren aangeschaft, grootendeels, 
ten einde dezelve aan inwoners der gemeente 
te verkoopen, in grooten omvang te verkoo
pen aan zichzelf en zich aldus een niet-ge
rechtvaardigd voordeel te verschaffen inzon
,derheid ten aanzien van de goederen, welke 
niet voor verkoop waren bestemd, en ten 
aanzien van de goederen, waaraan inmiddels 
schaarschte was ontstaan; 

2e. door in de hand te werken, dat twee 
aan hem ondergeschikte werklieden, wien 
daartoe op vier, onderscheidenlijk twee da
gen verlof is verleend in mindering op de 
hun toekomende verlofdagen, werkzaamhe
den hebben verricht ten huize van zijn aan
staande schoonouders, die hen daarvoor heb
ben betaald, waardoor deze werklieden heb
ben overtreden art. 19 van het ambtenaren
reglement, hetwelk den ambtenaren o. m. 
verbiedt bezoldigde werkzaamheden voor 
anderen te verrichten, behoudens ontheffing 
van dit verbod door burgemeester en wet
houders; zijnde zoodanige ontheffing ten 
deze verleend noch gevraagd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit niet kan worden gezegd te 
strijden met art. 57 voormeld, terwijl even
min is gebleken of gesteld, dat het in strijd 
zou zijn met eenig ander ten deze toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

O. dat ook niet is beweerd of gebleken, dat 
eischer van zijn bevoegdheid om een ambte
naar, die zich aan plichtsverzuim schuldig 
maakt, te straffen met niet-eervol ontslag, 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 

dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien niet 
kan worden aangevochten op een der gron
den, in art. 58, 1e lid der Ambtenarenwet 
1929 vermeld, en de Raad nu nog moet on
derzoeken, of zich ten deze het geval voor
doet, omschreven in het 2e lid van dat arti
kel, dus of er tusschen de opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0. dat deze vraag, ook naar 's Raads oor
deel, bevestigend moet worden beantwoord, 
aangezien de beide voormelde overtredingen, 
hoezeer van ernstigen aard, toch de zwaarste 
straf van niet-eervol ontslag niet wettigen, 
maar daaraan veeleer evenredig zou zijn te 
achten de straf van terugzetting op een met 
f 100 per jaar verlaagde bezoldiging gedu
rende een tijdvak vàn twee jaren, het opleg
gen van welke straf art. 57, lid 1, aanhef en 
onder d van het ambtenarenreglement moge
lijk maakt; 

0. dat eischer niet tot strafoplegging ver
plicht is en de ambtenarenrechter daarom 
niet bevoegd is te bepalen, dat eischer zal 
besluiten aan gedaagde een zekere straf op 
te leggen, weshalve het Ambtenarengerecht 
een zoodanige bepaling in zijn uitspraak ten 
onrechte heeft opgenomen en die uitspraak 
in zooverre moet worden vernietigd; 

0. dat de aangevallen uitspraak echter 
voor het overige moet worden bevestigd, met 
dien verstande dat - gelet op de bewoordin
gen van art. 47, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929 - het bestreden besluit niet moet wor
den vernietigd, maar dient te worden nietig 
verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

met dien verstande, dat in de eerste alinea 
van derzelver dictum in plaats van "Ver
nietigt'' wordt gelezen: .,Verklaart nietig"; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige. 
(A.B.) 

5 Juli 1043. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het D epartement van Bin
nenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
248.) 

Terecht is goedkeuring onthouden aan 
een besluit tot wijziging der gemeente
begrooting in verband met de stichting 
van een zwembad, nu tengevolge van de 
schaarschte aan materialen met den aan
leg van het zwembad thans nog niet zou 
kunnen worden begonnen en de gemeen
te voor de mogelijkheid van zeer ongun
stige financieele uitkomsten van de ex- . 
ploitatie van het bad niet zou zijn ge
vrijwaard, daar door de onzekerheid der 
tijden noch van de kosten van aanleg, 
noch van de mate van het gebruik een 
eenigszins betrouwbare schatting valt te 
geven en alreeds volgens de berekening 
van het gemeentebestuur niet onaanzien
lijke jaarlijksche tekorten zouden zijn te 
verwachten. In de omstandigheid, dat 
wellicht bij terugkeer van normaler tij-
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den een spoedige totstandkoming van 
het bad met het oog op de belangen der 
volksgezondheid gewenscht zou zijn, kan 
geen reden zijn gelegen, aan den begroo
tingspost thans reeds zonder hechten 
financieelen grondslag goedkeuring te 
verleenen. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Voorschoten tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Zuid-Holland van 9 Februari 1943, 
B. no. 13704'12 (3e afdeeling) Res. no. 
318/1, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van voornoemden burgemeester 
van 20 Mei 1942, tot wijziging van de be
grooting dier gemeente voor 1942, in ver
band met de stichting van een zwembad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 9 Juni 1943, No. 71); 

0. dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten dier provincie, goedkeuring 
heeft onthouden aan het besluit van den 
burgemeester van Voorschoten van 20 Mei 
1942, waarbij aan de begrooting dier ge
meente voor het dienstjaar 1942 een uit
gaafpost, groot f 140,000 wordt toegevoegd 
wegens "Kosten van stichting van een zwem
bad", daarbij overwegende, dat de burge
meester dat besluit heeft toegelicht door 
overlegging van een gespecificeerde raming 
van de bedoelde kosten, alsmede van ramin
gen ten aanzien van de jaarlijksche inkom
sten en uitgaven, welke aan de exploitatie 
van het zwembad zullen zijn verbonden; dat 
de laatstbedoelde ramingen een jaarlijksch 
exploitatietekort van f 1475 doen verwach
ten; dat echter de raming der inkomsten vol
gens het schrijven van den burgemeester van 
30 September 1942, no. 15957, is gebaseerd 
op een normaal exploitatiejaar, waarbij blij
kens dat schrijven als "normaal" wordt be
schouwd de toestand, welke in de toekomst 
zal intreden tengevolge van de te verwach
ten stijging van het aantal inwoners der ge
meente alsmede in verband met het feit, dat 
de belangstelling voor het zwemmen, vooral 
onder de jeugd, steeds meer wordt gewekt, 
welke belangstelling blijft bestaan bij de 
ouder wordende generatie; dat deze toestand, 
wanneer de hier omschreven verwachtingen 
al in vervulling mochten gaan, uiteraard 
toch eerst vele jaren na het begin der exploi
tatie zal kunnen intreden; dat dus, volgens 
de beschikbare gegevens, de exploitatie zal 
leiden tot tekorten, welke bij een gunstige 
ontwikkeling der omstandigheden, na vele 
jaren zullen kunnen dalen tot f 1475 per 
jaar, doch welke voor de eerste jaren aan
zienlijk hooger zijn te ramen; dat hierbij nog 
in het midden is gelaten, of het genoemde 
bedrag van f 1475 niet dient te worden ver
hoogd met de in de berekening van den bur
gemeester niet verwerkte jaarlijksche lasten 
wegens rente en afschrijving ter zake van de 
waarde van den grond, waarop het zwembad 

zal worden gesticht; dat weliswaar in de hui
dige tijdsomstandigheden aan de verstrekte 
ramingscijfers slechts een betrekkelijke 
waarde mag worden toegekend, doch dat op 
grond van het vorenstaande in ieder geval 
ernstig betwijfeld moet worden, of de onder
havige uitgaven met het financieel belang 
der gemeente zijn overeen te brengen, zoo
dat eerst zou moeten worden onderzocht, of 
geen bezuiniging op de stichtingskosten mo
gelijk is; dat in dezen tijd van een nader on
derzoek met betrekking tot die vraag geen 
practisch resultaat is te verwachten; dat bo
vendien tot den bouw eerst kan worden 
overgegaan wanneer de vereischte materi
alen beschikbaar komen; dat om deze rede
nen goedkeuring van het vorengenoemde be
sluit niet verantwoord is te achten; 

dat van dit besluit de burgemeester der 
gemeente Voorschoten in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij de stichting van een 
zwembad in zijne gemeente, waar een zoo
danige inrichting niet aanwezig is, terwijl de 
afstand tot de omliggende gemeenten, waar 
wel een zwembad in exploitatie is, voor de 
ingezetenen te groot is om daarvan gebruik 
te maken, men in de eerste plaats het oog 
gericht dient te houden op het belang van 
de volksgezondheid en dat men zich eerst 
daarna behoort af te vragen of het finan
cieele nadeel der gemeente ook opweegt te
gen dit belang; dat de pharmaceutische in
specteurs van de volksgezondheid te Am
sterdam en 's-Gravenhage, de rijksinspec
teur van de lichamelijke opvoeding in de Ile 
inspectie, de consulent voor de lichamelijke 
oefening in de inspectie Delft, de inspecteur 
van het lager onderwijs in dezelfde inspectie 
en de schoolarts in het algemeen zeer wel
willend oordeelen over het geprojecteerde 
zwembad; dat derhalve als vaststaande moet 
worden aangenomen, dat het belang van de 
volksgezondheid de stichting van een zwem
bad eischt; dat volgens de raming een na
deelig saldo wordt verwacht van f 1475 pe,
jaar; dat dit bedrag niet dient te worden 
verhoogd met de jaarlijksche lasten wegens 
rente en afschrijving ter zake van de waarde 
van den grond, omdat het zwembad zal wor
den gesticht op een perceel, aangekocht bij 
raadsbesluit van 2 Mei 1941, goedgekeurd 
bij besluit van Ged. Staten, dd. 13 Mei 1941, 
no. 219, welk perceel is uitgegraven ten be
hoeve van den aanleg van een straat, welke 
uitgraving plaats heeft gehad, omdat aldus 
op de goedkoopste wijze het voor straataan
leg benoodigde zand kon worden verkregen, 
in verband waarmede de volle kosten van 
aankoop van het bedoelde perceel ten laste 
van den straataanleg zijn gebracht; dat ove
rigens, gelet op de geaardheid der bevolking, 
de aanwezigheid van enkele internaten, den 
grooten afstand tot andere gemeenten, waar 
zwembaden zijn gevestigd, en het feit, dat 
de gemeente snel groeiende is en op 1 Jan. 
1923, 1 Jan. 1933 en 1 Jan. 1943, resp. 4402, 
5691 en 8181 inwoners telde, met stelligheid 
mag worden verwacht, dat de belangstelling 
voor het zwembad van de zijde van de be
volking, zeer groot zal zijn; dat dit te meer 
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spreekt omdat de gemeente Voorschoten in 
den loop van het laatste decennium woonge
meente is geworden voor velen, die in ge
meenten als 's-Gravenhage en Leiden hun 
werkkring hebben; dat vooral om de ge
meente nog meer aantrekkelijk te maken 
stichting van een zwembad ernstig aanbeve
ling verdient; dat het financieele nadeel, ook 
al is dit de eerste jaren hooger dan f 1475 
stellig verantwoord is in het belang van de 
volksgezondheid, hetwelk met de stichting 
van een zwembad wordt gediend; dat op de 
geraamde kosten niet kan worden bezuinigd; 
dat het van groot belang is met de plannen 
en de overige voorbereidende werkzaamhe
den gereed te zijn, zoodra de mogelijkheid tot 
uitvoering daar is; dat op het tijdstip, waar
op de uitvoering mogelijk zal zijn, een groot 
aantal werkkrachten beschikbaar is, voor wie 
ook de bouw van het zwembad onmiddellijk 
passenden opbouwenden arbeid geeft; 

0. dat o. a. tengevolge van de schaarschte 
aan materialen met den aanleg van het 
zwembad thans nog niet zou kunnen worden 
begonnen; 

dat voorts de gemeente voor de mogelijk
heid van zeer ongunstige financieele uitkom
sten van de exploitatie van het zwembad niet 
zou zijn gevrijwaard, nu door de onzekerheid 
der tijden noch van de kosten van aanleg, 
noch van de mate van het gebruik van het 
zwembad een eenigszins betrouwbare schat
ting valt te geven en alreeds volgens de be
rekening van het gemeentebestuur niet on
aanzienlijke jaarlijksche tekorten zouden zijn 
te verwachten; 

dat onder die omstandigheden de Com
missaris terecht bezwaar heeft gemaakt te
gen de onderhavige aanvulling der begroo
ting der gemeente Voorschoten voor 1942; 

dat, al moge wellicht bij terugkeer van 
normaler tijden een spoedige totstandkoming 
van het zwembad met het oog op de belan
gen der volksgezondheid gewenscht zijn, 
hierin nog geen reden kan zijn gelegen, aan 
den desbetreffenden post thans reeds zonder 
hechten financieelen grondslag goedkeuring 
te verleenen; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

8 Juli z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken. (Hinderwet art. 12 j O • art. 
17.) 

Wel geeft de wet aan het gemeente• 
bestuur de bevoegdheid om, indien na 
het verleenen van een voorwaardelijke 
vergunning blijken mocht, dat de nale
ving der gestelde voorwaarden niet noo-

<lig mocht zijn, den concessionaris geheel 
of gedeeltelijk daarvan te ontslaan, doch 
de wet bevat geen bepaling, welke een 
voorloopige of voorwaardelijke opheffing 
van een voorwaarde toelaat. 

De wet stelt het ontslag van de nale
ving eener voorwaarde niet afhankelijk 
van den eisch, dat aan die voorwaarde 
moet zijn voldaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door M. van 
der Lee en M. I. Koeken, beiden te Oss, 
tegen het besluit van den burgemeester dier 
gemeente van 15 Mei 1942, waarbij wijzi
gingen zijn aangebracht in de voorwaarden, 
waaronder aan M. I. Koeken voornot md bij 
besluit van 4 Apri l 1938, N°. 4, vergunning 
is verleend tot uitbreiding van zijne smederij 
en constructiewerkplaats op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Oss , sectïe B, 
N°. 2234, en gelegen aan de Klaphekken
straat; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , (advies van 
26 Mei 1943, N°. 41); 

0. dat de burgemeester van Oss bij zijn 
evenvermeld besluit heeft bepaald: 

I. De bij besluit van burgemeester en 
wethouders van Oss van 4 April 1938 aan de 
Hinderwetsvergunning van M. 1. Koeken te 
Oss verbonden voorwaarden 4 en 5 worden 
aangevuld, zoodat zij komen te luiden als 
volgt: 

Voorwaarde 4: ,,Aan de wanden der om
trekmuren mogen geen transmissies worden 
aangeqracht. Aan de kolom mogen geen 
mechanisch aangedreven werktuigen direct 
of door middel van consoles, klembeugels 
of op andere wijze worden bevestigd." 

Voorwaarde S : ,,Alle machinefundamenten, 
waaronder ook begrepen dat v an de slijp
inrichting, moeten op vasten bodem of op 
een aanplemping van zuiver zand vanaf den 
vasten bodem tot den onderkant dier fun
damenten worden aangelegd." 

II. Aan de voorwaarden, bij het sub I 
vermelde besluit verbonden aan de Hinder
wetsvergunning van M. I. Koeken te Oss en 
bij besluit van den burgemeester van Oss, 
waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders, van 7 October 1941 aangevuld , 
wordt de volgende n ieuwe voorwaarde toe
gevoegd : ,,In de werkplaats en op een af-. 
stand van minstens s cm van den muur, 
grenzende aan het perceel, bewoond door 
M. van der Lee, moet ter lengte van dit per
ceel tot de zoldering een halfsteensmuur of 
bimcementwand , bestaande uit platen ter 
dikte van S cm, worden opgemetseld. Het 
voor den muur t e bezigen materiaal mag 
hoogstens de hardheid hebben van b oeren
grauw. 

De aldus gevormde spouw moet worden 
opgevuld met gemalen kurk of een soortge
lijke geluid-isoleerende massa." 

III. In afwachting van het resultaat, dat 
de onder II vermelde voorwaarde ter voor
koming van den hinder oplevert, wordt de 
voorwaarde, onder 3 verbonden aan de Hin
derwetsvergunning van M. 1. Koeken te Oss, 
gedurende een termijn van 6 maanden, nadat 
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dit b esluit onherroepelijk is geworden, bui
ten w rking gesteld. Na verloop van dien 
termijn zal beoordeeld worden, of door de 
naleving der nieuwe voorwaarde de oude 
voorwaarde 3 kan vervallen. 

IV. De bij dit besluit gestelde nieuwe 
voorwaarde alsmede de aanvullingen der be
staande voorwaarden moeten zijn opgevolgd 
binnen den tijd van 3 maanden, nadat dit 
besluit onherroepelijk is geworden; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, enz.; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge-
komen: 

r•. M. van der Lee, aanvoerende, enz.; 
2•. M. 1. Koeken, aanvoerende, enz.; 
0. dat de burgemeester van Oss bij zijn 

bestreden b esluit van IS Mei 1942 toepassing 
heeft gegeven aan artikel 12, tweede lid, 
en aan artikel I7 der Hinderwet; 

dat, wat het eerste betreft, door hem onder 
III van zijn besluit de aan de vergunning 
verbonden voorwaarde 3 gedurende een ter
m ijn van 6 maanden buiten werking is ge
steld; 

dat echter de Hinderwet in artikel 12, 
tweede lid, wel aan h et gemeentebestuur de 
bevoegdheid geeft om, indien na het ver
leenen van een voorwaardelijke vergunning 
blijken mocht, dat d e naleving der gestelde 
voorwaarden niet noodig mocht zijn, den 
concessionaris geheel of gedeeltelijk daarvan 
te ontslaan, doch dat de genoemde wet geen 
bepaling bevat, welke een voorloopige op
heffing van een voorwaarde toelaat; 

dat derhalve de bestreden beslissing in 
zooverre niet kan worden gehandhaafd; 

dat nu evenwel de vraag rijst, of van de 
vermelde voorwaarde 3 al of niet ontslag 
behoort te worden verleend; 

dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten, zooals deze op verzoek van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, nader zijn aangevuld, 
moet worden geoordeeld, dat het scheuren 
van het huis van den appellant Van der Lee, 
wat daarvan de oorzaak ook moge zijn, in 
ieder geval niet het gevolg kan zijn van in de 
werkplaats van den appellant Koeken te
weeggebrachte trillingen, aangezien bij het 
vanwege den Directeur-Generaal van den 
Arbeid ingestelde onderzoek is gebleken, dat 
in het huis van Van der Lee geen trillingen 
zijn waar te nemen, zulks ondanks het feit, 
dat de voorwaarde 3 door den appellant 
Koeken niet is nageleefd; 

dat hieruit dus is gebleken, dat de na
leving van de onderwerp elijke voorwaarde 3 
niet noodig is om hinder te voorkomen, zoo
dat de concessionaris daarvan kan worden 
ontslagen; 

dat de gemachtigde van den appellant 
Van der Lee in de openbare vergadering der 
genoemde Afdeeling, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, weliswaar als diens 
meening heeft te kennen gegeven, dat ont
slag van deze voorwaarde niet mogelijk zou 
zijn, omdat deze niet is nageleefd, doch dat 
in deze opvatting niet kan worden gedeeld; 

dat immers, welk gevolg door de Hinder
wet aan het niet nakomen van voorwaarden 
moge zijn verbonden, deze wet het ontslag 
van de naleving van eene voorwaarde niet 

afhankelijk stelt van den eisch, dat aan die 
voorwaarde moet zijn voldaan; 

dat in verband met het vorenstaande ook 
de onder I en Il van het bestreden besluit 
m et toepassing van artikel I7 der Hinder
wet gestelde nieuwe voorwaarden, welke in 
de plaats van de eerdergenoemde voorwaarde 
3 zouden moeten treden, niet behooren te 
worden gehandhaafd; 

dat evenwel op gro'ld van de uitgebrachte 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de ondervinding de noodzakelijkheid 
heeft aangetoond om alsnog aan de vergun
ning een nieuwe voorwaarde te verbinden, 
zooals hieronder aangegeven, zulks ter voor
koming van den hinder, welke in de woning 
van Van der Lee wordt veroorzaakt, door 
de voortplanting van het geluid der in de 
inrichting aanwezige werktuigen langs de 
metalen buizen der electrische geleiding; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het besluit van den burgemeester der ge
meente Oss van IS Mei 1942 te wijzigen in 
dier voege dat: 

1. instede van het onder I en II daarin 
bepaalde wordt gelezen: 

De bij besluit van burgemeester en wet
houders van Oss van 4 April 1938 aan de 
hinderwetsvergunning van M. 1. Koeken te 
Oss verbonden voorwaarden 4 en S worden 
vervangen door de volgende Voorwaarde 4. 
Motoren, drijfwerken en werktuigen mogen 
uitsluitend worden geplaatst op fundamen
ten, rustende op vasten bodem, op den vloer 
op den beganen grond, dan wel worden be
vestigd aan vrijstaande dragers, rustende op 
den vasten bodem of op den evengenoemden 
vloer; 

Il. instede van het onder III daarin be
paalde wordt gelezen: 

De concessionaris wordt geheel ontslagen 
van de aan de sub I genoemde concessie 
verbonden voorwaarde 3. 

Met bepaling wijders, dat aan de nieuwe 
voorwaarde moet zijn voldaan binnen één 
maand na dagteekening van dit besluit. 

N.B. Kortheidshalve zijn de zuiver feite
lijke motiveeringen in het besluit weggela
ten. (Red.) . 

(A.B.) 

8 juli 1943. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 24.) 

Door het besluit van den burgemees
ter, waarnemende de taak van den ge
meenteraad, tot ontslag van een ambte
naar van den burgerlijken stand der ge
meente, is de betrokken ambtenaar niet 
rechtstreeks in zijn belang getroffen, 
zoolang dat besluit niet krachtens art. 
183, lid 4, der Gemeentewet is goedge
keurd door den Commissaris der pro-

K 266:1 
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vincie, waarnemende de taak der Ged. 
Staten. De betrokkene is derhalve niet
ontvankelijk in zijn beroep, ingesteld te
gen het ontslagbesluit, vóórdat dit door 
de vereischte goedkeuring perfect was 
geworden. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te K., eischer in hooger be

roep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. A. J. M. Leesberg, advocaat te Alkmaar, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente D., gedaag
de in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook ais getuige, vanwege gedaagde 
o pgeroepen, J. B.; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester der gemeente D., 

waarnemende de taak van den raad dier 
gemeente, na te hebben overwogen, dat J., 
ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeente D., in zijn functie van ambtenaar 
ter secretarie, onregelmatigheden heeft ge
pleegd, bestaande o.a. in: 

1°. het zich wederrechtelijk toeëigenen 
van gelden tot een bedrag van f I26.25, af
komstig van geheven rechten voor afgifte 
van vischakten; 

2 °. het met opzet zoek maken van een 
register, waarin de afgegeven vischakten 
worden geregistreerd, tengevolge waarvan 
stagnatie in den geregelden gang van zaken 
der werkzaamheden ter secretarie is ont
staan; 

dat hij in verband hiermede niet gehand
haafd kan worden als ambtenaar van den 
burgerlijken stand der gemeente D.; 

na J. voornoemd te hebben gehoord; 
gelet op de desbetreffende bepalingen der 

gemeentewet en van het reglement op den 
rechtstoestand van ambtenaren van den 
b urgerlijken stand in de gemeente D.; 

bij besluit van 1 Sept. 1942 heeft besloten 
met ingang van dien datum aan J . niet
eervol ontslag te verleenen als ambtenaar 
van den burgerlijken stand der gemeente D.; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 2 Maart 1943 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door J. voornoemd tegen voormeld besluit 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden kennelijk bedoelende te vorderen 
vernietiging van die uitspraak en nietigver
klaring van het bestreden besluit; 

0 . dat gedaagde bij contra-memorie ken
nelijk bedoelt te vorderen bevestiging van 
de uitspraak, waarvan hooger beroep; 

0. dat het voormelde ontslagbesluit is 
goedgekeurd door den Commissaris der pro
vincie Gelderland, waarnemende de taak 
der Ged. Staten dier provincie, bij besluit 
van 30 Sept. 1942; 

L. 1943 

In rechte: 
0. dat a rt. 24, lid 1, der Ambtenarenwet 

1929 luidt: 
,,Bevoegd beroep in te stellen is de amb

tenaar, nagelaten betrekking of rechtver
krijgende, die door het aangevallen besluit 
of de aangevallen handeling of weigering 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen."; 

0. dat een besluit, als het onderhavige, om 
te kunnen werken, ingevolge het bepaalde 
bij lid 4 van art. 183 der Gemeentewet, de 
goedkeuring behoeft van Ged. Staten; 

0 . dat die goedkeuring is verleend bij be
sluit van den Commissaris der provincie 
Gelderland, waarnemende de taak der Ged. 
Staten dier provincie, d.d. 30 Sept. 1942; 

0. dat het bestreden besluit derhalve op 
29 Sept. 1942, toen het klaagschrift van J., 
gedagteekend 25 Sept. 1942, ter griffie van 
het Ambtenarengerecht te Arnhem inkwam, 
nog niet perfect was en dus nog niet een 
besluit, waardoor hij rechtstreeks in zijn be
lang werd getroffen; 

0. dat hieruit volgt, dat het Ambtenaren
gerecht te Arnhem hem bij de uitspraak, 
waarvan beroep, niet-ontvankelijk had moe
ten verklaren in zijn beroep, hetgeen der
halve deze Raad met vernietiging van de 
uitspraak thans alsnog zal behooren te doen; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart J. alsnog niet-ontvankelijk in 

het beroep, door hem ingesteld tegen het 
besluit van den Burgemeester der gemeente 
D. van 1 Sept. 1942. 

(A.B.) 

15 Juli 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Besluit inz. berechting strafza
ken rakende econ. leven, art. 3; Besluit 
betr. strafr. onderzoek in bepaalde straf-
zaken, rakende econ. leven art. 4.) · 

Volgens de bepaling van het 2de lid 
van art. 3 van het Besluit no. 71-1941 -
welk lid bij Besluit no. 39-1942 aan het 
artikel is toegevoegd - dat de econ. 
rechter in de zaken, waarin hij bij uit
sluiting bevoegd is, de beslissingen 
neemt, opgedragen aan de raadkamer 
van de rechtb., is het de econ. rechter, 
die het bevel tot gevangenhouding heeft 
te geven bij verdenking van diefstal van 
vee uit de weide. 

Op het beroep van den P.-G. bij het Ge
rechtshof te Amsterdam, req. van cassatie 
tegen de beschikking van gemeld Hof van 
28 Mei 1943, waarbij is vernietigd de be
schikking van de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 19 Mei 1943, houdende de ge
vangenhouding van den gerequireerde G. S., 
behanger, wonende te Amsterdam, hebbende 
het Hof voorts genoemde Rechtbank ten 
deze onbevoegd verklaard, met bevel tot op
heffing van het gegeven bevel tot gevangen
houding van den gerequireerde. 

Conclusie van den Proc.-Gen. 

Gezien de beschikking van het Gerechts-
13 
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hof te Amsterdam, Eerste Kamer, van 28 
Mei 1943, waarbij op het hooger beroep van 
den thans gerequireerde, G. S., van beroep 
behanger, wonende te Amsterdam, thans ge
detineerd in het Huis van Bewaring I aldaar, 
is vernietigd eene beschikking van de Arr.
Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, 
van 19 Mei 1943, houdende bevel tot gevan
genhouding van gerequireerde, die Recht
bank ten dezen is verklaard onbevoegd en 
de opheffing van het gegeven bevel is be
volen; 

0. dat het Gerechtshof, onder verwijzing 
naar de artt. 71 en 72 Sv. en naar art. 3, laat
ste lid van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Justitie van 7 April 1941 
No. 71, (Verord. 71/1941), zooals dit Besluit 
laatstelijk is gewijzigd, d eze, in afwijking van 
het advies van zijnen P.-G. genomen, be
schikking doet steunen op de overweging, 
"dat bij besluit van den Secr.-Gen. bij het 
Dep. van Justitie dd. 18 Aug. 1942 No. 102, 
diefstal van vee b ij uitsluiting aan het oor
deel van den Econ. Rechter is onderworpen, 
zoodat, waar verdachte wordt vervolgd ter 
zake van diefstal van vee, de Rechtbank te 
Amsterdam ten deze onbevoegd is en het 
bevel tot voorloopige hechtenis moet worden 
opgeheven" ; 

0. dat de P .-G. voornoemd zich tegen die 
beschikking van het Gerechtshof tijdig, 
overeenkomstig het bepaalde bij art. 446, 
tweede lid, Sv., in cassatie heeft voorzien en 
bij schriftuur heeft voorgedragen de navol
gend e, als nader omschreven toegelichte, 
middelen: 

1°. ,.S., althans v . t. der artt. 64, 66 en 
71 Sv. j 0

• art. 59 der Wet R. 0. door de 
rechtbank onbevoegd te verklaren het door 
haar op 19 Mei 1943 tegen genoemden S ., 
verdacht van diefstal van vee uit de weide, 
genomen bevel tot gevangenhouding af te 
geven"; 

2°. ,.V. t. van lid 2 van art. 3 van Be
sluit 71 /1 941, zooals dit laatstelijk - n.l. op 
15 April 1942 - is gewijzigd, door dit lid 
ook toe te passen op de onderhavige gevan
genhouding, zulks terwijl de bevoegdheid tot 
het geven van een bevel tot gevangenhouding 
voor den Econ. Rechter uitputtend is gere
geld in art. 4 j 0

• 1 van het Besluit 88/1941, 
waarin de diefstal van vee uit de weide niet 
is genoemd"; 

0. dat de Heer req. ter toelichting van het 
eerste middel heeft aangevoerd, dat bij het 
Besluit no. 71/1941 van den Secr.- Gen. van 
het Dep. van Justitie met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het eco
nomisch leven, door de instelling van den 
Econ. Rechter bij art. 2 van dat Besluit wel 
is afgeweken van de absolute competentie
regels van art. 57 R. 0 ., doch deze afwijking 
zich alleen beperkt tot de behandeling dier 
speciale zaken op de terechtzitting; dat dit 
z. i. blijkt, behalve uit de woorden "oordeelt 
in eersten aanleg" in genoemd art. 2 van het 
Besluit 71/194I, hetwelk analoog is aan de 
uitdrukking "oordeelen" in art. 68 R. 0., ook 
uit art. 3 lid I van genoemd Besluit, waarbij 
- met enkele uitzonderingen - de bepalin-

gen betreffende het rechtsgeding voor den 
Politierechter op dat voor den Economischen 
Rechter zijn toepasselijk verklaard; dat 
deze bepalingen nu alleen betreffen de 
wettelijke bepalingen voor de terechtzitting; 
dat de Raadkamer-beslissingen, waarvan de 
wettelijke basis volgens het bekende werk 
van Blok-Besier DP.el I blz. 3I, in art. 59 
R. 0 . moet worden gezocht, zijn verwezen 
naar het Wetboek van Strafvordering, waar
in in casu het bevel tot gevangenhouding aan 
de Raadkamer der Rechtbank is toever
trouwd in art. 66; dat van deze algemeen 
geldende regeling weliswaar voor enkele za
ken van den Econ. Rechter werd afgeweken 
in het Besluit No. 88/1941 met betrekking 
tot het strafrechtelijk onderzoek in bepaalde 
zaken, rakende het economisch leven, maar 
daarin in art. I niet werd opgenomen de later 
tot de competentie van den Econ. Rechter 
gebrachte diefstal van vee uit de weide; dat 
z. i. de rechtbank te Amsterdam zich dus 
terecht bevoegd heeft geacht de gevangen
houding van S. te gelasten; 

0. dat in verband met het tweede middel 
door den Heer req. wordt betoogd, dat het 
Hof aan het bedoelde lid 2 van art. 3 Besluit 
71/1941 eene te ruime beteekenis heeft toe
gekend; dat reeds door zijne plaatsing in art. 
3 en niet in art. 2 van dat Besluit dit lid 
alleen beteekenis heeft voor beslissingen te 
nemen ná het ter terechtzitting-brengen van 
de zaak voor den Econ. Rechter, b .v . eene 
beslissing ex art. 103 Sv. ; dat, legt men dit 
artikel anders uit, zooals het Hof thans doet, 
dan de beperkende artt. 1 en 4 van het Be
sluit 88/1941 totaal geen beteekenis meer 
hebben en dit laatste artikel - art. 4 - op 
15 April 1942 had behooren te worden inge
trokken, hetgeen niet is geschied; 

0. t. a. v. de voorgestelde middelen en 
hunne voormelde toelichting, dat het den 
ondergeteekende wil voorkomen, dat daarbij 
uit het oog wordt verloren, dat het tweede 
lid van art. 3 van voormeld Besluit 71/1941 , 
luidende : ,,De economische rechter neemt in 
de zaken, waarin hij bij uitsluiting bevoegd 
is, de beslissingen, opgedragen aan de raad
kamer van de arr.-rechtbank", aan dat: Be
sluit is toegevoegd bij Besluit No. 39/1942, 
in werking getreden op den dag zijner afkon
diging, 15 April 1942; 

0. dat genoemde bepaling geheel algemeen 
luidt en reeds daarom geene aanleiding geeft 
om haar beperkt te oordeelen tot beslissingen 
in zaken, welke reeds ter terechtzitting van 
den econ. rechter zijn aangebracht; 

0 . dat eene bepaling in dien beperkten zin 
ook overbodig zoude zijn, omdat de econ. 
rechter in zaken, overeenkomstig het voor
schrift van art. 2 van Besluit 71/1941 te zij 
ner terechtzitting aangebracht, t . a.v. aldaar 
te nemen beslissingen, als de onderhavige, 
uitteraard bevoegd zoude zijn, als tredende 
in de plaats van de rechtbank, evenals zulks 
- volgens het arrest van den Hoogen Raad 
van 16 Dec. 1940 - 41 No. u2 - het geval 
is met den Politierechter, te wiens aanzien 
dan ook eene uitdrukkelijke bepaling, als de 
onderhavige, niet in de wet is opgenomen; 
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0. dat nu wel in het, op 15 Mei 1941 in 
werking getreden, Besluit 88/1941 met be
trekking tot het strafrechtelijk onderzoek in 
bepaalde, in art. 1 van dat Besluit opgesom
de strafzaken, rakende het economisch leven 
(S. No. S.206), waaronder diefstal van vee 
niet is genoemd, in art. 4, lid 2, is bepaald, 
dat de bevelen tot voorloopige hechtenis in 
die zaken worden gegeven en opgeheven door 
den econ. rechter, doch zulks niet verhinde
ren kan om de, van latere dagteekening zijn
de, bepaling van art. 3, lid 2, van Besluit 
71/1941 (S. no. S.203) van toepassing te ach
ten op alle raadkamer-beslissingen, te nemen 
in zaken, waarin de econ. rechter volgens art. 
2 van dit Besluit bij uitsluiting in eersten 
aanleg heeft te oordeelen ; 

0 . dat tot deze zaken ingevolge punt 14 
van laatstgemeld artikel o. m. behooren alle 
misdrijven en overtredingen, waartegen straf 
is bedreigd in andere, dan de in de punten 1 
tot en met 13 bevorens opgesomde, rechts
voorschriften, voorzoover deze zulks uitdruk
kelijk b epalen; 

0. dat tot laatstbedoelde rechtsvoorschrif
ten ook behoort het op 18 Aug. 1942 in wer
king getreden Besluit 102/1942, volgens het
welk de econ. rechter in eer.iten aanleg o. m. 
bij uitsluiting oordeelt over diefstal van vee; 

0. dat het Hof mitsdien, naar de meening 
van ondergeteekende, terecht, de bepaling 
van art. 3, lid 2, van Besluit 71/1941 ten de
zen toepasselijk oordeelende, de Rechtbank 
onbevoegd heeft verklaard tot het geven van 
een bevel tot gevangenhouding van gerequi
reerde als verdacht van diefstal van vee; 

0 . dat dan ook den Heer req. niet kan 
worden toegegeven, dat het Hof dusdoende 
aan voormelde bepaling eene te ruime be
teekenis heeft toegekend en evenmin, - wat 
daarvan overigens zij - dat bij deze ruime 
opvatting van die bepaling de beperkende 
artt. 1 en 4 van het Besluit 88/1941 totaal 
geen beteekenis meer zouden hebben ; 

0 . dat toch met name bij deze laatste op
merking schijnt te worden voorbijgezien, dat 
het tweede lid van art. 4 van laatstgenoemd 
Besluit, in verband met het eerste lid en met 
art. 1, mede betrekking heeft op bevelen tot 
voorloopige hechtenis ter zake van overtre
dingen, waartegen straf is bedreigd in de bij 
art. 1 genoemde wettelijke voor.ichriften, om
trent welke bevelen bij geen enkel wettelijk 
voorschrift beslissingen aan de raadkamer 
van de arr.-rechtbank zijn opgedragen; 

0 . dat derhalve de voorgedragen middelen, 
naar het oordeel van ondergeteekende, niet 
tot cassatie behooren te leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. (beschikkende in 
Raadkamer) ; 

Gelet op de middelen van cassatie door 
den req. voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur: (zie conclusie); 

0. dat 's Hofs voormelde beslissingen steu
nen op de navolgende overweging van de be
streden beschikking "dat bij besluit van den 
Secr.-Gen. bij het Dep. van Justitie d.d. 18 

Aug. 1942 no. 102, diefstal van vee bij uit
sluiting aan het oordeel van den Econ. Rech
ter is onderworpen, zoodat, waar verdachte 
wordt vervolgd ter zake van diefstal van 
vee, de Rechtbank te Amsterdam ten deze 
onbevoegd is en het bevel tot voorloopige 
hechtenis moet worden opgeheven;" 

0 . dat tot toelichting van de beide cassatie
middelen, die tezamen kunnen worden be
handeld, is aangevoerd: (zie conclusie); 

0. dat beide middelen moeten afstuiten 
op de bepaling van het tweede lid van art. 3 
van het Besluit no. 71/1941 - welk lid b ij 
Besluit no. 39/1942 aan het artikel is toege
voegd - dat de econ. rechter in de zaken, 
waarin hij bij uitsluiting bevoegd is, de be
slissingen neemt, opgedragen aan de raad
kamer van de arr.-rechtbank; dat deze be
paling zoo algemeen mogelijk luidt en de bij 
de toelichting van de middelen aangevoerde 
argumenten niet de conclusie rechtvaardigen , 
dat voormelde bepaling alleen het oog zoude 
hebben op raadkamer-beslissingen, die aan 
de orde komen, wanneer de zaak reeds :ter 
terechtzitting is aanhangig gemaakt; dat ook 
de omstandigheid, dat, toen bij Besluit no. 
102/1942 diefstal van vee tot de uitsluitende 
bevoegdheid van den econ. rechter werd ge
bracht, het Besluit no. 88/1941 niet is aange
vuld en de daarbij opgenomen "bijzondere 
bepalingen", houdende o. m. dat in de in 
dat Besluit geregelde gevallen de bevelen tot 
voorloopige hechtenis worden gegeven (en, 
volgens Besluit no. 204/1941 opgeheven) door 
den econ. rechter, niet bij diefstal van vee 
van toepassing zijn verklaard, niet tot gevolg 
kan hebben, dat de na voormeld Besluit no. 
88 tot stand gekomen bepaling van genoemd 
tweede lid van art. 3 Besluit no. 71 haar al
gemeen karakter zoude hebben ingeboet, zoo
dat, nu ten deze volgens de bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering voorloopige 
hechtenis was toegelaten, het de econ. rech
ter is, die het bevel tot gevangenhouding had 
te geven en niet de raadkamer van de ·arron-
dissements-rechtbank; · 

dat de middelen derhalve niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

zs Juli z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Gemeentewet 
Art. 130; Ambtenarenwet 1929 Artt. 1, 
58, 1e lid, 58, 2e lid.) 

De "Drinkwaterleiding de Alblasser
waard en de Vijfheerenlanden" wordt 
aangemerkt als een publiekrechtelijk 
lichaam in den zin van art. 130 (onder 
b) der Gemeentewet. De machinist-ma
gazijnmeester bij dat lichaam is ambte
naar in den zin van art. 1, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929. 

Het bestuur der Drinkwaterleiding, 
het gewraakte strafbesluit nemend, heeft 
dit met voldoende redenen omkleed. Het 
heeft slechts één verzuim gepleegd, het
welk echter voor gedekt wordt gehouden, 
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daar de ambtenaar er niet door in zijn 
belang is geschaad. 

Onevenredigheid tusschen overtredin
gen en straf van niet-eervol ontslag ver
worpen; de ambtenaar heeft het in hem 
gestelde vertrouwen (blijkende uit groo
te mate van zelfstandigheid) misbruikt. 

Uitspraak in zake: 
Het Algemeen Bestuur van de " Drinkwa

terleiding de Alblasserwaard en de Vijfhee
renlanden", gevestigd te Meerkerk, eischer 
in hooger beroep, ter openbare terechtzitting 
verschenen bij J. G. Diepenhorst, wonende 
te Giessen-Nieuwkerk, D. C. de Leeuw, wo
nende te Gorinchem, en Mr. A. J. de Wolff, 
wonende te Schoonrewoerd, respectievelijk 
voorzitter, lid en secretaris van het Dage
lijksch Bestuur, 

tegen: 
J . W., wonende te Lexmond, gedaagde in 
hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsvrouw Mr. J. N. Henket, advocaat te 
Utrecht. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook als getuigen A . H. Zwanenburg, 
P . van Genderen en N. van Borselen, onder
scheidenlijk wonende te Woerden, Lexmond 
en Meerkerk, beide eerstgenoemden vanwege 
eischer en laatstgenoemde vanwege gedaagde 
medegebracht; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eischer d .d. 25 November 1942 het 

navolgende besluit heeft genomen: 
,,Het Algemeen Bestuur van de " D rink

waterleiding de Alblasserwaard en de Vijf
heerenlanden", gevestigd te Meerkerk, 

gezien het voorstel van het Dagelijksch 
Bestuur d.d. 22 October 1942, betreffende 
den machinist-magazijnmeester J. W., 

gelet op het ter zake in de vergadering van 
25 November 1942 uitgebracht verslag met 
de daarbij overgelegde verklaringen, 

gehoord J. W. voornoemd, 
overwegende, dat deze zich in den loop der 

jaren 1938-1942 meermalen heeft schuldig 
gemaakt aan ernstig plichtverzuim, ernstige 
benadeeling van het waterleidingbedrijf, 
door: 

1. het ten eigen bate gebruiken van hoe
veelheden petroleum en kolen uit den be
drijfsvoorraad; 

2. het vervaardigen van een tank voor 
eigen gebruik uit materiaal van het bedrijf; 

3. het indienen van onjuiste verschotlijs
t en; 

4. het houden van visschen in het koel
reservoir van den motor met verspilling van 
groote hoeveelheden leidingwater; 

5, het nalaten van het peilen der bronnen 
met het indienen van gefingeerde staten; 

6. het voortdurend ernstig verwaarloozen 
van het onderhoud van het pompstation; 

overwegende, dat J . W. voornoemd ter 
zake van deze feiten niet in zijn betrekking 
bij het waterleidingbedrijf kan gehandhaafd 
blijv~n; 

gelet op de artt. 8, eerste lid, en 25, eerste 
en tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
voor d e " D rinkwaterleiding voor de Alblas
serwaard en de Vijfheerenlanden"; 

besluit: 
den machinist-magazijnmeester J. W . te 

straffen met de straf van niet-eervol ontslag 
ingaande 26 November 1942."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 7 April 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - vo
renbedoeld besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en, op
nieuw recht doende, het beroep van den ma
chinist-magazijnbeheerder ongegrond te ver
klaren; 

In rechte: 
0 . dat de " D rinkwaterleiding de Alblas

serwaard en de Vijfheerenlanden", gevestigd 
te Meerkerk, - hierna te noemen: ,,de D rink
waterleiding" - is een rechtspersoonlijkheid 
bezittend lichaam, als bedoeld in art. 130, lid 
1, sub b, der Gemeentewet, waarvan het Al
gemeen B estuur het in dat artikel aangegeven 
orgaan uitmaakt, zoodat dezelve is een pu
bliekrechtelijk lichaam; 

0. dat vaststaat, dat gedaagde bij besluit 
van eischer van 28 September 1936 met in
gang van 1 November 1936 is benoemd tot 
machinist en dat hij eenigen tijd daarna te
vens is belast met de werkzaamheden van 
magazijnmeester van "de D rinkwaterleiding"; 

0. dat hij derhalve ten tijde van het be
streden besluit was ambtenaar in den zin van 
art. 1 der Ambtenarenwet 1029, immers is 
aangesteld in openbaren dienst om hier te 
lande werkzaam te zijn; 

0. dat beantwoording behoeft de vraag, 
of dat besluit op een der gronden, genoemd 
in art. 58, lid 1 en 2, dezer wet, kan worden 
aangetast; 

0. dat gedaagde, toenmaals klager, in het 
klaagschrift onèer meer had betoogd, dat 
ten deze niet voldaan is aan het voorschrift 
van art. 28 van het Ambtenarenreglement 
van "de Drinkwaterleiding", voorzoover 
daarbij is bepaald, dat bij de mededeeling 
door het Dagelijksch Bestuur van een aan den 
betrokken ambtenaar opgelegde straf kennis 
moet worden gegeven van de wijze waarop 
en den termijn binnen welken beroep inge
volge de Ambtenarenwet 1929 kan worden 
ingesteld, welke kennisgeving in het bestre
den besluit geheel ontbreekt; 

0. dat inderdaad het Dagelijksch Bestuur 
van "de Drinkwaterleiding" dat verzuim 
heeft begaan, doch de R aad dit verzuim voor 
gedekt houdt, nu gedaagde, die tijdig bij het 
bevoegde Ambtenarengerecht te R otterdam 
beroep heeft ingesteld, daarvan geen nadeel 
heeft ondervonden; 

_ 0 . dat voorts in eersten aanleg vanwege 
gedaagde is aangevoerd, dat het besluit niet 
met redenen omkleed is, omdat het met name 
niet aangeeft het bewijs of de bewijsmidde
len, waardoor eischer, toenmaals verweerder, 
bewezen heeft geacht, dat gedaagde zich aan 
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het ten laste gelegde heeft schuldig gemaakt; 
O. dat aan dezen Raad - evenals, blijkens 

de beroepen uitspraak, aan den eersten rech
ter - niet eenig algemeen verbindend voor
schrift bekend is, krachtens hetwelk eischer 
verplicht zoude zijn het bewijs of de bewijs
middelen in het strafbesluit te verme!Öen, 
moetende zeer zeker de onder 1 tot en met 
6 in het bestreden besluit genoemde gedra
gingen worden aangemerkt als de redenen of 
gronden, welke voor eischer aanleiding wa
ren om gedaagáe te straffen: 

0. enz. ; 
O. ten slotte ten aanzien van de vraag, of 

tusschen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtredingen onevenredigheid bestaat, dat 
de Raad dezelve ontkennend beantwoordt, 
immers van oordeel is, dat een ambtenaar als 
gedaagde, die een groote mate van zelfstan
digheid bezat in een verantwoordelijke posi
tie en het in hem te stellen en gestelde ver
trouwen ten eenenmale heeft misbruikt door 
de ten deze vaststaande misdragingen, niet 
in zijn functie kon worden gehandhaafd en 
dat hem terecht de straf van niet-eervol ont
slag is opgelegd; 

O. dat mitsdien, met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, het1:egen het be
streden besluit ingestelde beroep alsnog on
gegrond moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep ; 
Verklaart alsnog het door J. W. voornoemd 

tegen het besluit van eischer van 25 Novem
ber 1942 ingestelde beroep ongegrond. 

(A.B.) 

19 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Nu vaststaat, dat de onderwerpelijke 
paden reeds voorkwamen op den in 1848 
door Ged. Staten vastgestelden staat van 
buurtwegen en op den in 1896 vastgestel
den staat van openbare wegen en voet
paden, terwijl door de rechthebbenden 
daartegen nimmer bezwaar is gemaakt, 
en voorts kan worden aangenomen, dat 
het publiek gedurende tientallen van ja
ren op deze paden is toegelaten, doet 
zich hier het geval voor, bedoeld in art. 
4 eerste lid onder III. De omstandigheid, 
dat degeen, die in 1898 eigenaar der pa
den is geworden, er toe overgegaan is om 
het publiek daarvan te weren, kan het 
openbaar karakter aan deze paden niet 
ontnemen. Omstandigheden als het thans 
gedeeltelijk onbegaanbaar zijn van de 
paden, het niet dienen van een verbin
dingsbelang, het niet voorkomen op in 
den handel zijnde kaarten e.d., zijn niet 
voldoende om de eenmaal tot stand ge
komen openbaarheid te niet te doen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door J. W. 
Dolmans te Heerlen, als gemachtigde van 
R. J. 0. Menten te 's-Gravenhage, J. H . P. 

Menten te Berlijn, Mr. E. E. Menten te 
Warmond en Mevrouw M. L. Ch. Michiels 
van Kessenich geboren Menten te Maria
waard Meerssen, tegen het besluit van den 
Commissaris der provincie Limburg van 30 
Januari 1g42, 4e Afdeeling, La. B . 1081/E, 
tot vaststelling ingevolge de Wegenwet van 
den legger der wegen van de gemeente Heer
len; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juli IQ4,, no. 1g1 (1g42); 

0. dat de Commissaris der provincie Lim
burg bij zijn besluit van 30 Januari 1942, 4e 
Afdeeling, La. B. 1081/E den wegenlegger 
der gemeente Heerlen gewijzigd heeft vast
gesteld; 

dat van deze beslissing J . W. Dolmans te 
Heerlen, als gemachtigde van R . J. 0. Men
ten te 's-Gravenhage, J. H. P . M enten te 
Berlijn, Mr. E. E. Menten te Warmond en 
Mevrouw M. L. Ch. Michiels van Kesse
nich, geboren M enten te Mariawaard Meers
sen, in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
vanwege de familie Menten voornoemd zoo
wel bij de eerste ter-visie-legging ten ge
meentehuize als bij de ter-visie-legging te 
Maastricht telkens te bevoegder plaatse be
zwaar is ingediend tegen den opgemaakten 
legger en wel tegen het op dien legger bren
gen en voorkomen van de wegen aangeduid 
met de nummers 28, 2g en _,3; dat thans weg 
nummer ., .~ van dezen legger is afgevoerd; 
dat echter de familie Menten niet accoord 
kan gaan met de aanwezigheid op dien leg
ger van de wegen nummers 28 en 29, waar
tegen hij namens deze familie bij deze re
clameert; dat deze wegen en ook de terrei 
nen, waardoor deze wegen Joepen, eigendom 
zijn van de familie M enten, dat deze wegen, 
voorzooveel de familie Menten daar belang 
bij heeft, door haar onderhouden worden ; 
dat de gemeente H eerlen nooit iets voor het 
onderhoud van deze wegen gedaan heeft; dat 
de familie Menten een onbezoldigd veld
wachter in haar dienst heeft, die reeds di 
verse processen-verbaal heeft opgemaakt 
wegens het betreden dezer wegen, welke ge
vallen altijd ten Kantongerechte te Heerlen 
berecht zijn en door veroordeeling gevolgd 
werden; dat, zoo deze wegen aan de open
baarheid prijs gegeven worden, hiervan ieder 
kan gebruik maken; dat hierdoor de taak 
van den onbezoldigd veldwachter onmoge
lijk gemaakt wordt, daar een contrélle door 
de gemeente- en de Rijkspolitie in deze af
gezonderde gebieden welhaast onmogelijk 
is; dat hieruit onvermijdelijk voortvloeit, 
dat van deze wegen een zeer druk gebruik 
gemaakt zal worden en wel a. door wild
stroopers, die zoodoende de aan deze wegen 
grenzende heide en bosch als hun jachtter
rein kunnen beschouwen, b. door m enschen, 
die het met de zedelijkheidsbegrippen niet 
zoo nauw nemen en de aangrenzende bos
schen en heide als een plaats van ontucht 
kunnen gebruiken; c. door smokkelaars, die 
langs deze wegen op gemakkelijke manier 
de Rijksgrens, die in de nabijheid ligt, kun
nen bereiken, d. door nalatige wandelaars, 
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die niet beseffen dat door het weggooien van 
lucifers en dergelijke honderden hectaren 
bosch en heide in vuur en vlammen kunnen 
opgaan, zooals onlangs nog gebleken is, toen 
door zulk een boschbrand circa 10 ha den
nenhout is vernield, hetgeen een schadepost 
van circa f 6000 à f 7000 beteekende; dat 
een verblijf op deze wegen door den gemel
den veldwachter alsdan niet meer kan belet 
worden; dat er verder reeds zooveel open
bare wegen in dit gebied loopen, dat de wan
delaars volop kunnen genieten van het na
tuurschoon ter plaatse; 

0 . dat blijkens de stukken vaststaat, dat 
de op den onderwerpelijken wegenlegger on
der de nos 28 en 2g voorkomende paden 
reeds voorkwamen op den op 22 Januari 
1848 door Ged. Staten van het Hertogdom 
Limburg gearresteerden staat der buurtwe
gen van de gemeente Heerlen, alsmede op 
den op 6 Maart 18g6 vastgestelden staat der 
openbare wegen en voetpaden, terwijl door 
de rechthebbenden daartegen nimmer be
zwaar is gemaakt; 

dat voorts kan worden aangenomen, dat 
het oubliek gedurende tientallen van jaren 
oo de bierbedoelde paden is toegelaten; 

dat uit een en ander moet worden afgeleid, 
dat het hier paden betreft, waaraan door de 
rechthebbenden de bestemming van open
baren weg is gegeven en zich hier derhalve 
het geval voordoet, bedoeld in art. 4, eerste 
lid, onder 111 der Wegenwet; 

dat de omstandigheid, dat de familie 
Menten, welke in 18g8 eigenaresse van de 
onderwerpelijke paden is geworden, er toe 
overgegaan is ,,m !-et oubliek daarvan 1r 
weren, het openbaar karakter aan deze pa
den niet heeft vermogen te ontnemen; 

dat voorts Mr. M. P . Plantenga, die als 
gemachtigde van de familie Menten is op
getreden in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, nog allerlei feiten 
heeft aangevoerd om te bewijzen, dat de 
paden niet openbaar zouden zijn, doch dat 
hij in dat bewijs niet is geslaagd; 

dat immers omstandigheden als het thans 
gedeeltelijk onbegaanbaar zijn van de paden, 
het niet dienen van een verbindingsbelang, 
het niet voorkomen op in den handel zijnde 
kaarten en dergelijke, niet voldoende zi_:n 
om de eenmaal tot stand gekomen openbaar
heid teniet te doen; 
dat de gemachtigde, gesteund door een aan

tal getuigen, nog heeft trachten aan te too
nen, dat er steeds personen zijn geverbali
seerd wegens het loopen op de meerbedoelde 
paden, doch dat bij een, op verzoek van de 
eerder genoemde Afdeeling van den Raad 
van State, nader ter zake ingesteld onder
zoek niet is kunnen blijken , dat er vóór 1928 
zoodanige processen-verbaal zijn opgemaakt, 
terwijl uit de na dit iaar opgemaakte pro
cessen-verbaal niet blijkt of deze zijn opge
maakt wegens het loopen op dan wel buiten 
de paden op het terrein van de familie M en
ten; 

dat de appellant er t en slotte in :,.ijn be-

roepschrift nog op wijst, dat, wanneer de 
bedoelde paden tot openbare wegen worden 
verklaard, daarvan een onjuist Jebruik zal 
worden gemaakt, doch dat, wat daarvan zij, 
zulks in ieder geval bij de toepassing van 
de Wegenwet buiten beschouwing dient te 
worden gelaten ; 

dat, gelet op het vorenstaande, moet wor
den geoordeeld, dat de paden nos. 28 en 29 
terecht op den Wegenlegger der gemeente 
Heerlen voorkomen; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

22 Juli 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1 en 58, eerste lid.) 

De klerk bij den gemeentelijken dienst 
voor Sociale Zaken te K. is rechtsgeldig 
als zoodanig benoemd, al is de wijziging 
en aanvulling van den salarisstaat in 
dier voege, dat daarin o. m. klagers be
trekking en salaris werden opgenomen, 
niet goedgekeurd. Hij is dus ambtenaar 
der gemeente K. 

Die ambtelijke dienstbetrekking kon 
slechts eindigen door (overliiden of) 
ontslag; het besluit tot intrekking van 
het benoemingsbesluit moet worden nie
tig verklaard, daar het een wijze van 
beëindiging der ambtelijke dienstbetrek
king beoogt, welke indruischt tegen d e 
toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften. Zulks geldt ook, als men 
de intrekking van het benoemingsbesluit 
zou willen opvatten als een besluit tot 
ontslag uit de ambtelijke betrekking. 

Uitspraak in zake: . 
J. K. Nijenhuis, wonende te Kampen, kla

ger, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden Mr. P. A. G . 
Ubink, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Burgemeester van Kampen, verweerder, 
in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Geh0ord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Kampen, 

waarnemende de taak van B. en W. dier ge
meente, bij besluit van 12 Jan. 1942, Afd. I , 
no. 4b/8030, heeft benoemd te rekenen met 
ingang van 1 Jan. 1942 tot klerk bij den 
Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken 
J. K. Nijenhuis , geboren 14 Oct. 1894, op 
een aanvangsjaarwedde van f 1365 en dienr 
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pensioensgrondslag heeft vastgesteld te re
kenen met ingang van 1 Jan. 1942 op f 1365; 

0. dat de Burgemeester van Kampen, 
waarnemende de taak van B. en W. dier ge
meente, bij besluit van 19 Maart 1943, Afd. 
II, no. 18/2085, voormeld besluit van 12 Jan. 
1942 heeft ingetrokken en den directeur van 
den dienst Sociale Zaken heeft opgedragen 
met J. K. Nijenhuis een arbeidsovereen
komst aan te gaan, te rekenen van r Jan. 
1942; 

0. dat de Burgemeester van Kampen, 
waarnemende de taak van het plaatselijke 
scheidsgerecht, als bedoeld in hoofdstuk XII 
van het " Ambtenarenreglement" der ge
meente Kampen, d.d. I.'i April 1943 het door 
klager tegen voormeld besluit van 19 Maart 
1943 ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0 . dat de Burgemeester van Kampen, 
waarnemende de taak van B. en W. dier ge
meente, bij besluit van 16 April 1943, Afd. 
I, no. 2/26gg, heeft besloten zijn voormelde 
besluit van 1g Maart 1943 te handhaven ; 

0. dat klager bij klaagschrift, hetwelk 29 
April 1943 ter griffie van dezen Raad is in
gekomen, op de daarbij aangevoerde gron
den heeft verzocht, dat het den Rade moge 
behagen genoemd besluit van 16 April 1943 
n ietig te verklaren; 

In rechte: 
0. dat het bestreden besluit van 16 April 

1943 is genomen, nadat een krachtens alge
meen verbindende regels optredende com
missie - immers het scheidsgerecht voor
meld, welks taak door verweerder is waar
genomen - in de zaak een advies of uit
spraak had gegeven, waaruit volgt, dat, 
krachtens het bepaalde bij art .. ,, lid 2, onder 
b, der Ambtenarenwet 1g2g, deze Raad be
voegd is in eersten en eenigen aanleg over 
dat besluit te oordeelen; 

0. dat, waar niet gebleken is van het be
staan van eenigen grond, welke zou kunnen 
leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van 
het beroep, de vraag moet worden beant
woord, of dat besluit op een der gronden, 
vermeld in art. 58, Jid 1, der Ambtenaren
wet 192g, moet worden nietig verklaard; dus 
het~ij, omdat het feitelijk of rechtens strijdt 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften, hetzij, omdat verweerder bij 
het nemen van dat besluit van zijn bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; · 

0. dat klager bij besluit van den Burge
mee, ter van Kampen van 12 Jan. i942 is 
benoemd te rekenen met ingang van 1 Jan. 
1942 tot klerk bij den Gemeentelijken Dienst 
voor Sociale Zaken te Kampen en dienten
gevolge de bepalingen van het Ambtenaren
reglement dier gemeente op hem van toe
passing waren; 

0. dat verweerder ter openbare terecht
zitting van dezen Raad heeft betoogd, dat 
die benoeming niet rechtsgeldig is geschied, 
omdat het besluit van den Burgemeester van 
de gemeente Kampen, waarnemende de taak 
van den raad dier gemeente, van 30 Dec. 

1941, bij welk besluit met ingang van 1 Jan. 
1942 de salarisstaat, bedoeld in art. 1 der 
"Verordening, regelende de bezoldiging van 
de ambtenaren in dienst der gemeente Kam
pen", is gewijzigd en aangevuld in dier 
voege, dat daarin o. m. de betrekking van 
klager en het voor die betrekking geldende 
salaris werden opgenomen, niet is goedge 
keurd; 

0. dat wat hiervan overigens zij, dat be
toog reeds faalt op dezen grond, dat geener
lei wettelijk voorschrift de rechtsgeldigheid 
der benoeming van een gemeente-ambtenaar 
in Kampen afhankelijk stelt van de vermel
ding van diens betrekking en van het voor 
die betrekking geldende salaris in bovenbe
doelden salarisstaat; 

0. dat door de benoeming van klager, 
welke rechtsgeldig is geschied, op hem, on
der m eer, van toepassing werd art. 77 van 
het "Ambtenarenreglement" der gemeente 
Kampen , luidende: 

" De dienstbetrekking eindigt, behalve 
wegens overlijden van den ambtenaar, door 
ontslag. Voor een ambtenaar, aangesteld 
voor een bepaalden tijd of voor den duur 
van een bepaald werk, eindigt de dienstbe
trekking zoodra die tijd verstreken is of dat 
werk is geëindigd."; 

0. dat klager niet was aangesteld voor een 
bepaalden tijd, noch voor den duur van een 
bepaald werk, zoodat, nu ook het geval van 
overlijden zich niet voordeed, zijn dienstbe
trekking slechts kon eindigen door ontslag; 

0 . dat het bestreden besluit evenwel be
oogt de dienstbetrekking te beëindigen door 
intrekking van het benoemingsbesluit; zijn
de een wijze van beëindiging, welke in strijd 
is met voormeld art. 77; waaruit volgt, dat 
dit besluit wegens strijd met genoemd artikel 
moet worden nietig verklaard; 

0. ten overvloede, dat, indien het bestre
den besluit niet zou moeten worden opgevat 
als een besluit tot beëindiging - als even
bedoeld - van klagers dienstbetrekking, 
doch als een besluit, waarbij hem ontslag 
werd verleend uit zijn betrekking, het even
zeer zou moeten worden nietig verklaard en 
wel op grond van strijd met art. 78 en vql
gende van voormeld "A_mbtenarenregle
ment", alwaar de gevallen, waarin ontslag 
kan worden verleend, worden opgesomd en 
alwaar niet als zoodanig wordt vermeld "dat 
het niet te verantwoorden is nu een aantal 
ambtenaren van dien Dienst (voor Sociale 
Zaken) vast aan te stellen" en dat "naar de 
inzichten van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
en den Commissaris der provincie Overijssel 
de in tijdelijken dienst te benoemen ambte
naren ten minste zeven jare:1 als arbeids
contractant werkzaam moeten zijn geweest", 
zooals in het besluit van 19 Maart 1943 als 
grond voor de intrekking van het benoe
mingsbesluit staat aangegeven; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het bestreden besluit nietig. 

(A. B.) 
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23 Juli I943· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 63, 67.) 

Ten onrechte heeft de Rechtb. uit het 
enkele feit, dat de ondersteunde vrouw 
tegen haar gewezen echtgenoot een von
nis tot levensonderhoud heeft, terwijl 
diens geldelijke omstandigheden aaneene 
poging tot executie van dien titel niet 
in den weg staan, volgt, dat de onder
steunde niet als behoeftig in den zin der 
wet moet worden aangemerkt. Genoemd 
feit sluit niet uit, dat zij in den zin 
van art. 63 Armenwet kan zijn een 
,.arme", die van elders steun behoeft. 

Geen der aangehaalde artt. verzet er 
zich tegen, dat de rechter in hooger be-

. roep de vraag, of een wettelijk verhaals
recht aanwezig is, in vollen omvang on
derzoekt, ook al valt zijn onderzoek bui
ten het terrein der voorgedragen grieven. 
Evenmin verbiedt een wetsartikel den 
rechter daarbij rekening te houden met 
alle hem tijdens het onderzoek gebleken 
feiten. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Burgemeester der gemeente Haarlem, 

ingevolge art. 3 van Verordening 152/1941 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders, omschreven in art. 63 der Ar
menwet, advocaat Mr. W. Blackstone; 

dat requestrant zich, overeenkomstig art. 
64 lid 1 sub 1° jis artt. 65 en 66 Armenwet, 
heeft gewend tot den Kantonr. te 's-Gra
venhage met verzoek ten laste van W. F. 
Slieker, wonende te Wassenaar, Kerkstraat 
85, een beschikking te wijzen als in evenge
noemde wetsartikelen bedoeld, zulks tot ver
haal van door de gemeente Haarlem sinds 
24 Juni 1937 aan Slieker's gescheiden echt
genoote, Ca. Ja. v. d. Zon, wonende te Haar
lem, verleende ondersteuning; 

dat de Kantonrechter dienovereenkomstig 
op 15 December 1942 beschikt heeft: 

dat echter de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage bij beschikking d.d. 12 Febr. 1943, 
op het door Slieker voornoemd ingesteld ap
pèl, de beschikking van den Kantonrechter 
heeft vernietigd en, opnieuw rechtdoende, 
het oorspronkelijk verzoek heeft van de hand 
gewezen; 

dat requestrant zich door deze beschikking 
bezwaard voelt en daarvan bij Uw Raad in 
cassatie komt, als middelen aanvoerend: 

I. Overschrijding van rechtsmacht met be
trekking tot de artt.: 54 R . 0., 48, 332, 334, 
345, 347 en 348 Rv., 280, 384a en 384b B. W., 
28, 29, 30, 38, 63, 64, 65, 66 en 67 Armenwet, 
althans s. en v. t. dier artikelen, 

doordien de Rechtbank op de in de aan
gevallen beschikking vermelde gronden heeft 
beslist, dat de ondersteunde niet als behoef
tig in den zin der wet moet worden aange
merkt en op dien grond de beschikking van 
den Kantonrechter heeft vernietigd, 

zulks ten onrechte en met overschrijding 
van hare rechtsmacht en van de grenzen 
van het appèl, 

daar Slieker nimmer en met name niet in 
appèl heeft aangevoerd, dat de ondersteunde 

niet als behoeftig in den zin der wet moet 
worden aangemerkt, integendeel de desbe
treffende vraag geheel ligt buiten het ter
rein van zijn grieven, 

en derhalve de Rechtbank dit punt niet -
ambtshalve - in voor requestrant ongun
stigen zin had mogen beslissen, 

waar immers het hooger beroep naar zijn 
aard de strekking heeft den hoogeren rechter 
slechts te doen beoordeelen de behoorlijk te 
zijner kennis gebrachte grieven tegen de be
streden uitspraak, zulks slechts met deze -
hier niet terzake doende - uitzondering, dat 
die rechter ambtshalve de juistheid dier uit
spraak heeft te toetsen aan wetsvoorschrif
ten, welke de openbare orde betreffen, 

terwijl in elk geval de Rechtbank ten deze 
ten onrechte mede de feitelijke gronden heeft 
aangevuld, waar immers de vraag, of de on
dersteunde al dan niet als behoeftig in den 
zin der wet moet worden aangemerkt, niet is. 
van zuiver juridieken aard; 

ter toelichting van welk middel gewezen 
zij op: 

H. R. 15 Juni 1934, W . 12946 N . J. 1934-
1297. 

II. S. of v. t. van de onder I genoemde 
wetsbepalingen, 

doordien de Rechtbank heeft overwogen en 
beslist: 

"dat niet is gebleken, dat de ondersteunde 
die een vonnis tot levensonderhoud tegen den 
appellant bezit sinds de scheiding in 1921, 
getracht heeft zich door executie van dien 
titel het noodige levensonderhoud te ver
schaffen; 

dat veeleer [sic] is gebleken, dat de gelde
lijke omstandigheden van appellant, welke 
blijkens het introductieve verzoekschrift van 
geïntimeerde thans verhaal mogelijk maken , 
dezelfde waren vóór dien; 

dat hieruit volgt, dat de ondersteunde niet 
als behoeftig in den zin der wet moet worden 
aangemerkt"; 

en op die gronden de beschikking van den 
Kantonrechter heeft vernietigd en, opnieuw 
rechtdoende, requestrants oorspronkelijk ver
zoek van de hand heeft gewezen, 

zulks ten onrechte, daar - voorzoover hier 
van belang - verhaal overeenkomstig art. 
63 e.v. der Armenwet toegelaten is voor on
dersteuning, verleend aan hen, die zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen 
verschaffen, en het, hoewel een verzoek daar
toe gedaan is, niet ontvangen van anderen, 
ingevolge de wet tot het verstrekken daar
van gehouden, of van kerkelijke, bijzondere 
of gemengde instellingen, 

en req. dienovereenkomstig in zijn inlei
dend request onder meer heeft gesteld: 

,,De gemeente Haarlem heeft ondersteu
ning in den vorm van uitkeeringen in geld 
verleend aan: 

C. J. v. d. Zon, gescheiden van W. F. 
Slieker, geboren 27 Februari 1884, te Leiden, 
en wonende Santpoorterplein 2 rood, te 
Haarlem, 

ten behoeve van haar gezin, bestaande uit. 
haarzelf en haar kind, W. F. Slieker, en na 
6 September 1941 aan haar alleen, daar zii 
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hetgeen zij behoefde voor haar noodzakelijk 
levensonderhoud zich niet kon verschaffen, 
noch dit van anderen ontving; 

Ten opzichte van genoemde ondersteunde 
is ingevolge de wet onderhoudsplichtig: 

als gewezen echtgenoot tegen wien de 
scheiding is uitgesproken W. F. Slieker, wo
nende Kerkstraat 85, te Wassenaar. 

Verhaal op genoemde ondersteunde zelf is 
uitgesloten te achten, aangezien de verlee
ning van onderstand aan haar wordt voort
gezet. 

Op n Mei 1937 resp. 30 October 1941 is 
aan genoemden onderhoudsplichtige verzocht 
aan bovengenoemde ondersteunde het be
noodigde te verstrekken; 

Door genoemden onderhoudsplichtige wordt 
het door hem verschuldigde niet voldaan." 

welke stellingen op zichzelf door Slieker 
niet zijn betwist, noch door de Rechtbank 
onjuist zijn bevonden, 

terwijl de Rechtbank ook niet op andere 
wijze heeft vastgesteld - althans en in elk 
geval uit de door haar naar vorengebrachte 
feiten geenszins volgt -, dat in casu aan de 
hooger genoemde wettelijke voorwaarden of 
t·en daarvan niet zou zijn voldaan. 

Op welke gronden requestrant zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek de 
aangevallen beschikking te vernietigen met 
zoodanige verdere beslissing als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
W. F. Slieker, wonende Kerkstraat 85 te 

Wassenaar, advocaat Mr. 1. A. Risseeuw te 
Voorburg alsmede te 's-Gravenhage, 

dat hij heeft kennis genomen van een ver
zoekschrift van den Burgemeester der ge
meente Haarlem, ingevolge art. 3 van de ver
ordening 152/r941 waarnemende de taak van 
Burgemeester en Wethouders, omschreven in 
art. 63 Armenwet, strekkende tot cassatie 
van een beschikking der Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage van 12 Februari 1943, waarbij 
met vernietiging van een beschikking van 
den Kantonrechter te 's-Gravenhage dd. 15 
December 1942, een request van den Burge
meester der gemeente Haarlem, strekkende 
tot verhaal overeenkomstig de Armenwet, ge
heel is afgewezen; 

dat hij van meening is dat de door reques
trant ingediende cassatiemiddelen onjuistzijn 
en het ingestelde beroep dient te worden ver
worpe n; 

dat toch in ieder geval bij de behandeling 
van requestrants verzoek in appèl voor de 
Arr.-Rechtbank vanwege requestrant en ook 
namens gerequestreerde naar voren is ge
bracht, althans ten processe is gebleken, dat 
de ondersteunde Ca. Ja. v. d. Zon, die sedert 
het uitspreken der echtscheiding tusschen 
haar en gerequestreerde, W. F. Slieker, in 
1921 een vonnis tot levensonderhoud bezat 
van f 40 per maand - later bij vonnis van 
7 Mei 1935 op verzoek van gerequestreerde 
Slieker verlaagd tot f 6 per week vanaf 1 De-

cember 1935, plus f 2 per week voor inhaling 
van den achterstand vanaf dien datum -
niet heeft getracht zich door executie van 
dezen titel het noodige levensonderhoud te 
verschaffen, terwijl de geldelijke omstandig
heden van gerequestreerde toen dezelfde wa
ren als t en tijde van het indienen van het in
troduct ieve verzoekschrift; 

dat de Arr.-Rechtbank uit hetgeen haar 
bij de behandelmg ter terechtzitting - uit 
deze mededeelingen van partijen - was ge
bleken, terecht de gevolgtrekking kon, ja 
moest maken dat Ca. Ja. v. d. Zon niet als 
behoeftig in den zin der Armenwet moet wor
den aangemerkt; 

dat toch art. 28 Armenwet o. a. zegt, dat 
ondersteuning slechts kan worden verleend 
aan hei,, die zich het noodzakelijk levenson
derhoud niet kunnen verschaffen; , 

dat dit in casu niet het geval was daar 
niets de ondersteunde Ca. Ja. v. d. Zon ver
hinderde het vonnis tot levensonderhoud te
gen den gerequestreerde te executeeren; 

dat dit zooveel te meer klemt daar blijkens 
de Memorie van Antwoord (Bijlage hande
lingen Tweede Kamer 1928/1929 blz. 2) in 
art. 28 Armenwet een der voornaamste be- · 
ginselen dier wet - het subsididaire van de 
burgerlijke armenzorg - tot uitdrukking is 
gebracht en daarom door de Regeering op 
behoud van dit artikel werd prijs gesteld; 

dat dit beginsel in duidelijke bewoordingen 
is neergelegd in dat wetsvoorschrift, hetwelk 
ondubbelzinnig vordert dat burgerlijke in
stellingen en de burgerlijke overheid eerst 
dan tot ondersteuning van een arme zullen 
overgaan indien blijkt, dat deze zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kan ver
schaffen en het, ondanks een verzoek daar
toe, niet ontvangt van hen die de wet daar
toe verplicht of van kerkelijke, bijzondere of 
gemengde instellingen ; 

dat dit subsidiair karakter der burgerlijke 
armenzorg een wetsvoorschrift van openbare 
orde is en de rechter, zoodra haar gebleken 
was dat de ondersteunde een vonnis tot le
vensonderhoud tegen den gerequestreerde 
had en nog niet getracht had door executie 
van dien titel zich het noodige levensonder
houd te verschaffen, op deze gronden het 
oorspronkelijk verzoekschrift terecht van de 
hand heeft gewezen; 

dat in casu ten processe is gebleken dat de 
ondersteunde het vonnis tot levensonderhoud 
tegen den gerequestreerde niet heeft getracht 
te executeeren en het er strikt genomen niet 
toe doet hàe dit ten processe is gebleken; 

Weshalve gerequestreerde verzoekt het in-
gestelde beroep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. omtrent het eerste middel: 
dat geen der aangehaalde wetsartikelen er 

zich tegen verzet dat de rechter, op het over
eenkomstig art. 65 j 0

• art. 67 lid 2 Armenwet 
bij verzoekschrift aangebrachte hooger be
roep van een beslissing, waarbij verhaal is 
toegekend ter zake van kosten van armen
verzorging, de vraag of een wettelijk ver
haalsrecht aanwezig is, in vollen omvang on-
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derzoekt, ook al valt zijn onderzoek buiten 
het terrein der voorgedragen grieven; dat 
evenmin een wetsartikel den rechter verbiedt 
daarbij rekening te houden met alle hem tij
dens het onderzoek gebleken feiten; 

dat mitsdien dit middel faalt; 
0. omtrent het tweede middel: 
dcit de Rechtbank ten onrechte heeft aan

genomen dat uit het enkele feit, dat de on
dersteunde vrouw tegen haar gewezen echt
genoot een vonnis tot levensonderhoud heeft 
terwijl diens geldelijke omstandigheden aan 

· een poging tot executie van dien titel niet in 
den weg staan, volgt, dat de ondersteunde 
niet als behoeftig in den zin der wet moet 
worden aangemerkt; 

dat toch dit feit geenszins de mogelijkheid 
uitsluit, dat de vrouw daarbij in omstandig
heden verkeert waardoor niet verlangd kan 
worden dat zij, die het haar toekomende on
derhoud niet ontvangt, alvorens haar onder
steuning verleend wordt, zal trachten hare 
aanspraken op levensonderhoud in rechte te 
verwezenlijken en dit feit dan ook niet uit
sluit dat zij in den zin van art. 63 Armenwet 
kan zijn "een arme" , die van elders steun 
behoeft; 

dat derhalve-dit middel gegrond is; 
Vernietigt de bestreden beschikking van 

de Rechtbank te 's-Gravenhage; 
Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 

verdere behandeling en afdoening met in
achtneming van deze beslissing. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0. ten aanzien van het eerste middel, dat 

- in het midden gelaten, of de heerschende 
leer omtrent de beperkte strekking van het 
hooger beroep bij de gewone dagvaardings
procedure wel van toepassing is te achten op 
den weinig vormelijken procesgang bij ver
zoekschrift - in elk geval ook in die leer, 
gelijk requestrant zelf toegeeft, de rechter in 
hooger beroep de juistheid der aangevallen 
beschikking heeft te toetsen aan wetsvoor
schriften, welke de openbare orde betreffen; 

0. dat artikel 28 der Armenwet, bepalende, 
dat ondersteuning slechts kan worden ver
leend aan hen, die zich het noodzakelijk le
vensonderhoud niet kunnen verschaffen, en 
het, hoewel een verzoek daartoe gedaan is, 
niet ontvangen van anderen, ingevolge de 
wet tot het verstrekken daarvan gehouden, of 
van kerkelijke, bijzondere of gemengde in
stellingen, kennelijk de openbare orde betreft , 
immers tot uitdrukking brengt het, door den 
wetgever gewilde, subsidiaire karakter der 
burgerlijke armenverzorging; 

0. dat derhalve de Rechtbank, bijaldien zij 
op grond van de ten processe in hooger be
roep gebleken feiten, mocht aannemen, dat 
de door Maatschappelijk Hulpbetoon in 
dezen ondersteunde echtgenoote van gere
questreerde niet als behoeftig in den zin der 
wet moest worden aangemerkt, terecht de 
beschikking van den Kantonrechter, waarbij 
te dezer zake verhaal op gerequestreerde was 
toegestaan, zoude hebben vernietigd, zoodat 
dit middel niet opgaat; 

0. dat het tweede middel echter gegrond 
voorkomt; 

dat toch de enkele omstandigheid, dat de 
ondersteunde gescheiden echtgenoote van 
gerequestreerde, tegen wien zij in beginsel 
recht op eene uitkeering heeft (v.g. H. R . 
31 Oct. 1938, '39 No. 326), de executie van 
het, door haar tegen gerequestreerde verkre
gen, vonnis tot levensonderhoud naliet, niet 
wegneemt, dat die vrouw, zoolang zij zelf niet 
in haar onderhoud kan voorzien en, hoewel 
een verzoek daartoe gedaan is, het noodzake
lijk levensonderhoud van gerequestreerde 
niet ontvangt, behoort te worden beschouwd 
als arme in den zin der Armenwet, die voor 
ondersteuning door den Dienst van Maat 
schappelijk Hulpbetoon harer woonplaats in 
aanmerking kwam en die Dienst derhalve de 
kosten dier ondersteuning op den gereques
treerde als onderhoudsplichtige mag verhalen 
(v.g. H. R. 4 Juli 1927, W. 11717, N. J. '27 
n71; Rb. Rotterdam 30 Juli 1930 N . J . 
'30-n13; Rb. Amsterdam 31 Juli 1941 - '42 
No. 4; anders Kantong. Amsterdam 14 Apri1 
1928, N. J . '29-1139); 

Concludeert tot vernietiging van de be
streden beschikking en tot verwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage teneinde haar, met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad te wijzen arrest, 
verder te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

23 Juli z943 . ARREST van den H oogen 
Raad. (Gemeentewet art. X20; Armen
wet artt. 63, 71.) 

Indien de gemeente, na de door den 
onderhoudsplichtige gedane betalingen, 
nog een recht van verhaal op den onder
houdsplichtige had, kon de a fgifte der 
quitantie dat recht niet te niet doen 
gaan, reeds hierom, omdat de Ontvanger 
der gemeente niet is het gemeentelijk 
orgaan, bevoegd om namens de gemeente 
afstand te doen van haar toekomende 
vorderingsrechten. Beschikking R echtb. 
vernietigd. [Anders Proc.-Gen. Berger, 
met betoog, dat het desbetreffende cas
satiemiddel feitelijken grondslag mist] . 

Proc.-Gen. Berger: Minnelijke rege
ling van het verhaal tusschen de ge
meente en den onderhoudsplichtige is 
geenszins uitgesloten. D e stelling van het 
middel, dat dan, bij gewijzigde omstan
digheden, de rechter zulk eene regeling 
zou mogen wijzigen, is onjuist. (Door 
H. R. niet beslist). 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

de Burgemeester der Gemeente Schiedam, 
zijnde thans Dr. D. G . Draayer, wonende al
daar, advocaat Mr. D. J. Veegens ; 

dat de Kantonrechter te Schiedam op 7 
October 1942 een bevelschrift van tenuit
voerlegging heeft verleend op een door ver
zoeker overgelegden staat van kosten als be
doeld in art. 69 lid r der Armen wet, betreffen-
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de verplegingskosten van wijlen C. van de 
Grijp over het tijdvak van 1 Januari 1936 
tot en met 13 Augustus 1941 tot een bedrag 
van f 1038.79 tegen den schoonzoon van den 
ondersteunde L. A. C. Goemans, wonende te 
Schiedam, uitmakende een gering gedeelte 
van het bedrag, dat sinds 1921 wegens deze 
verpleging ten laste van de gemeente is ge
bleven, groot f n,691.14; 

dat Goemans tegen dit bevelschrift in ver
zet is gekomen, op gronden, die aldus kunnen 
worden samengevat: 

a. dat de vordering van de gemeente, voor 
zoover zij betrekking heeft op kosten van 
verpleging gemaakt in het jaar 1936, in ieder 
geval ingevolge art. 73 Armenwet verjaard is; 

b. dat Burgemeester en Wethouders van 
Schiedam hem met ingang van 1 Maart 1938 
een bijdrage in bovenvermelde verplegings
kosten hebben opgelegd van f 400 per jaar, 
welke hij geregeld heeft voldaan, en dat de 
Gemeente-Ontvanger van Schiedam hem op 
4 September 1941 een kwitantie "wegens 
restant bijdrage in de kosten van verpleging 
van C. v.d. Grijp", derhalve een finale kwij
ting, heeft afgegeven; 

dat de Kantonrechter bij beschikking van 
.26 November 1942 deze beide verweren ge
grond heeft geoordeeld en het bevelschrift 
van tenuitvoerlegging buiten effect heeft ge
steld; 

dat verzoeker van deze beslissing in hooger 
beroep is gekomen bij de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam, die op 30 Januari 1943 de be
schikking waarvan beroep heeft bekrachtigd; 

dat verzoeker zich door deze beslissing, voor 
zooveel betreft de tweede grief, gericht tegen 
de overwegingen van den eersten rechter om
trent het hierboven onder b genoemde ver
weer bezwaard acht en daartegen als eerste 
middel van cassatie aanvoert: 

.,S. of v. t. van de artt. 38, 39 en 63 Armen
wet, 78, 120 en 151 Gem.wet, 1, 3, 31 en 32 
Achtste Verord. van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied van 
II Aug. 1941 betreffende bijzondere maat
regelen op administratief-rechtelijk gebied 
(Verord.bl. nr. 152/r941), 1, 2 en 4 der Eerste 
beschikking van den Secr.-Gen. van het De
partement van Binnenlandsche Zaken van 
19 Augustus 1941 ter uitvoering van de aan
gehaalde Verordening (Ned. Stct. 1941, no. 
160), 1349, 1355, 1356, 1374, 1417, 1418, 
,421, 1434, 1435, 1474, 1690, 1691, 1692 en 
1693 B. W. en 48 Rv., door te beslissen, dat 
de Gemeente-Ontvanger op 4 Sept. 1941 
het regelmatige orgaan was voor het verlee
nen van finale kwijting ter zake van moge
lijkerwijs op gerequestreerde verhaalbare 
kosten van armenverzorging, ten onrechte, 
omdat toenmaals te dier zake voor de ge
meente slechts konden optreden de Burge
meester of een door hem aangewezen ge
machtigde, althans Burgemeester en Wet
houders, althans de Burgemeester, waarne
mende de taak van Burgemeester en Wethou
ders, bij schriftelijke rechtshandelingen -
gelijk in het onderhavige geval - met mede
onderteekening van den Secretaris"; 

dat ter toelichting van dit middel moge 

dienen, dat in de bij art. 120 Gem.wet aan 
den Ontvanger gegeven opdracht tot invor
dering van alle inkomsten en ontvangsten 
der gemeente ligt opgesloten de bevoegdheid 
om den schuldenaar een kwijting af te geven, 
vermeldende het bedrag en de oorzaak der 
betaling, doch niet om bovendien namens de 
gemeente bindend te verklaren, dat zij uit 
dien hoofde niets meer van den schuldenaar 
heeft te vorderen; 

dat het geven van een dergelijke algeheele 
kwijting kan worden beschouwd als een ge
deeltelijke kwijtschelding of als een vaststel
lingsovereenkomst - onder omstandigheden 
zijn nog andere constructies, b.v. als een 
dading, mogelijk -, maar in ieder geval op
levert een beschikking over (mogelijke) rech
ten van de gemeente, waartoe de Ontvanger 
in geen enkele wettelijke bepaling bevoegd 
wordt verklaard en waarvoor hij de noodige 
parate kennis van al hetgeen in de verschil
lende takken van gemeentedienst omgaat 
mist; 

dat Uw Raad dan ook bij arrest van 11 
Juni 1926, W. n534, N. J. 1926, no5, heeft 
beslist, dat •bij het aangaan van een geldlee
ning door een gemeente zoowel Burgemeester 
en Wethouders als de Ontvanger moeten op
treden; 

dat het onder het recht, dat tot 1 Septem
ber 1941 heeft gegolden, aan twijfel onder
hevig was, welk orgaan bevoegd was over de 
aanspraken van een gemeente tot verhaal in
gevolge de Armenwet te beschikken; 

dat, indien men den nadruk legt op het pu
bliekrechtelijke karakter van dat verhaal, op 
grond van art. 63 lid 3 Burgemeester en Wet
houders hadden moeten optreden; 

dat, indien men daarentegen ziet naar 
het privaatrechtelijk karakter van de bui
tengerechtelijke kwijtingshandeling, art. 78 
Gem.-wet den Burgemeester (of een door 
hem aangewezen gen1achtigde) bevoegd ver
klaarde; 

dat de Rechtbank niet heeft beslist, dat 
de Ontvanger overeenkomstig laatstgenoemd 
artikel door den Burgemeester gemachtigd 
was, hetgeen in feite ook niet het geval is ge
weest; 

dat het niet gemakkelijk voorkomt een 
keuze uit deze twee mogelijkheden te doen, 
omdat een verhouding van bijzondere tot al
gemeene bepaling tusschen art. 63 Armenwet 
en art. 78 Gem.wet niet bestaat; 

dat vervolgens art. 1 lid 2 van de aange
haalde Achtste Verordening van den Rijks
commissaris - in werking getreden op 1 
September x94x - in het algemeen heeft 
bepaald, dat de werkzaamheden van de col
leges van Burgemeester en Wethouders blij
ven rusten, zonder onderscheid te maken 
naar gelang van den aard dier werkzaam
heden, en art. 3, dat de taak van dit college 
door den Burgemeester wordt waargenomen; 

dat in de Eerste beschikking van den Secr.
Gen. van het Departement van Binnenland
sche Zaken ter uitvoering van deze verorde
ning uitsluitend met betrekking tot de toe
passing van de Gem.wet nadere voorschriften 
zijn gegeven; 
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dat de aanpassing van wettelijke voor
schriften, welker uitvoering aan het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken is of zal 
worden opgedragen ( waartoe de Armenwet 
behoo.rt) eerst heeft plaatsgevonden bij (art. 
2 van) de Zesde beschikking van voornoem
den Secr.-Gen. ter uitvoering van de Veror
dening dd. 21 October 1941 (Ned. Stct. 1941, 
no. 206) , waaraan - in tegenstelling tot ver
schillende overeenkomstige Beschikkingen -
geen terugwerkende kracht tot 1 September 
1941 is toegekend; 

dat, al moge dus in het tijdvak van 1 Sep
tember tot 22 October 1941 eenige onzeker
heid hebben geheerscht, de opvatting, dat de 
Burgemeester toen reeds ook wat betreft de 
uitvoering van wettelijke voorschriften, res
sorteerende onder het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, de taak van Burgemees
ter en Wethouders waarnam, het meest voor 
de hand ligt en steun vindt in de Verordening 
van den Rijkscommissaris; 

dat verzoeker als tweede middel van cas
satie aanvoert: 

,,S. of v. t. van de artt. 38, 39, 63, 64, 65, 
67, 69 en 71 Armenwet, 376, 377, 384, 384a, 
384b, 1349, 1355, 1356, 1371 en 1373 B. W., 
14 A. B . en 48 Rv. door te beslissen, dat de 
gemeente Schiedam gebonden is aan een in 
1938 met gerequestreerde gesloten overeen
komst tot vaststelling van het bedrag van 
zijn periodieke bijdrage, ten onrechte, omdat 
de bepalingen van de Armenwet nopens het 
verhaal zijn van openbare orde, voor zoover 
die wet niet het tegendeel bepaalt, althans 
een dergelijke overeenkomst den rechter niet 
belet met veranderde omstandigheden reke
ning te houden"; 

dat dit middel wordt voorgedragen voor 
het geval Uw Raad mocht oordeelen, dat de 
beschikking van de Rechtbank niet alleen 
wordt gedragen door haar overweging over de 
bevoegdheid van den Ontvanger, maar ook 
door haar beschouwing van de oplegging 
eener bijdrage aan verweerder door Burge
meester en Wethouders in Maart 1938 en de 
aanvaarding daarvan door verweerder, blij
kende uit zijn nakoming, als een overeen
komst (,,de overeengekomen bijdrage"); 

dat de primaire grief van dit middel er van 
uitgaat, dat het vijfde hoofdstuk van de Ar
menwet een nauwkeurige regeling geeft van 
de wijze, waarop, en de mate, waarin kosten 
van armenverzorging, gemaakt ten laste van 
een instelling, een gemeente of het Rijk, kun
nen worden verhaald op den ondersteunde 
zelf, op zijn nalatenschap en op de onder
houdsplichtigen; 

dat dit geheel van voorschriften, waarvan 
het doel is zoodanige kosten van de instel
lingen van weldadigheid en de openbare kas
sen af te wentelen op degenen, die hetzij door 
den genoten steun gebaat zijn hetzij krach
tens hun familiebetrekking tot den onder
steunde daarvoor hebben op te komen, uit 
zijn aard van openbare orde is, althans indien 
het verhalend lichaam een overheidsorgaan 
of -instelling is; 

dat deze strekking der regeling van het 
verhaal medebrengt. dat de Overheid niet al-

leen bevoegd, maar ook verplicht is haar 
recht tot zijn wettelijke grens uit te oefenen 
en geen minnelijke regelingen met den on
dersteunde of de onderhoudsplichtigen kart 
treffen, die daaraan afbreuk doen, met andere 
woorden dat een dergelijke regeling slechts 
bindt indien en voor zoover zij in overeen
stemming is met de wet; 

dat met betrekking tot een verwant onder
werp, de heffing van belastingen en retribu
tiën, door Uw Raad in dezen zin werd geoor
deeld bij arresten van 26 November 1919 
B. 2364, 6 Februari 1931, W. 12258, en 2 Oc
tober 1940, B. 7237 (vgl. over het geheele 
onderwerp Wiarda, Overeenkomsten met 
Overheidslichamen, blz. 158-177); 

dat verzoekers opvatting ook in de Armen
wet zelf steun vindt blijkens het bepaalde in 
art. 71 lid 3, dat voor de bijzondere gevallen 
van verhaal op de inkomsten van een ver
pleegde in een godshuis en van de begrafenis.: 
kosten voor zoodanigen verpleegde op zijn 
nalatenschap afwijking bij overeenkomst toe
staat; 

dat voorts volgens art. 67 lid 3 Armenwet 
onder meer het bedrag van de uitkeeringen, 
te doen door degenen, die loon of andere 
periodieke inkomsten aar> den ondersteunde 
of den onderdhoudsplichtige verschuldigd 
zijn of worden, uitsluitend is te beoordeelen 
volgens deze wet en daarmede strijdige be
palingen in andere wetten buiten toepassing 
blijven, dus ook die van het Burgerlijk Wet
boek betreffende de bindende kracht van 
overeenkomsten; 

dat de subsidiaire grief van het middel 
hierop neerkomt, dat - aangenomen de mo
gelijkheid het verhaal bij overeenkomst te 
regelen - dergelijke overeenkomsten althans 
!:,ij verandering in de omstandigheden door 
den rechter kunnen worden terzijde gesteld; 

dat dit beginsel, voor regelingen tusschen 
de tot ondt>rhoud gerechtigden en de tot uit
keering verplichten erkend in art. 384b B . W., 
in de Armenwet (art. 67 lid 1) tot uitdruk
king is gebracht voor het in de practijk meest 
voorkomende geval, dat een periodieke uit
keering, door den rechter opgelegd ingevolge 
art. 64 lid 1 onder 1 °, ten gevolge van ver
anderde omstandigheden niet langer juist 
blijkt te zijn en door een andere periodieke 
uitkeering moet worden vervangen; 

dat het echter onaannemelijk is, dat bij 
veranderde omstandigheden een onherroepe
lijke rechterlijke beschikking kan worden ge
wijzigd, doch een minnelijke overeenkomst 
onaantastbaar zou zijn; 

dat voorts het motief, dat bij art. 67 lid 1 
heeft voorgezeten, gelijkelijk geldt, indien -
zooals in dit geval - veranderde omstandig
heden het verhalend lichaam aanleiding ge
ven niet meer op de periodieke inkomsten 
van den -onderhoudsplichtige, maar op zijn 
overige ?-ctiva verhaal te zoeken langs den 
weg van art. 64 lid 1 onder 2 ° ; 

dat toch het recht van verhaal op den on
derhoudsplichtige in beide gevallen hetzelfde 
is, binnen dezelfde grens (van art. 63) be
perkt blijft en slechts in verschillenden vorm 
wordt uitgeoefend ; 
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dat nu de rechter bij de vastst elling - en 
uiteraard c-ok bij de wijziging - van het te 
verhalen bedrag rekening heeft te houden 
met het inkomen, eventueel het vermogen, 
waarover de tot onderhoud verplichte de be
schikking heeft ten tijde, dat hij tot betaling 
- of tot wijziging - wordt aangesproken 
(H. R. 3I October I938, W. en N. J. I939, 
no. SOI); 

dat de Rechtbank derhalve de door verzoe
ker bij het verzoekschrift in hooger beroep 
aangevoerde omstandigheid, dat de uitkee
ring van f 400 per jaar indertijd was vastge
steld naar een inkomen van f 3800 per jaar, 
terwijl gerequestreerde ten tijde dat de ge
meenre nader verhaal wilde uitoefenen ruim 
f 6000 per jaar verdiende, in ieder geval had 
behooren te onderzoeken; 

Weshalve hij zich wendt tot Uw Hoogen 
Raad met het eerbiedig verzoek de beschik
king waa,van cassatie te vernietigen en de 
zaak te verwijzen naar de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam, ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads beschikking verder te wor
den berecht en afgedaan, of zoodanige andere 
beschikking te geven als de Hooge R aad zal 
meenen te behooren. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Kantonrechter te Schiedam bij 

beschikking van 7 October I942 van een 
door den Burgemeester van Schiedam opge
maakten en overgelegden staat van kosten 
als bedoeld in art. 69, Ie lid Armenwet be
treffende wijlen C. v. d. Grijp, geboren I7 
October I870 te Sliedrecht, voor rekening 
van de gemeente Schiedam verpleegd, en 
welke staat loopt over het tijdvak van I 

Januari I936 tot en met I3 Augustus I94I, 
de tenuitvoerlegging tot een bedrag van 
f rn38.79 heeft bevolen tegen Leendert Adri
aan Christoffel Goemans, wonende te Schie
dam; 

0. dat op het verzet van genoemden Goe
mans de Kantonrechter bij beschikking van 
26 November I942 zijn voormeld bevelschrift 
van tenuitvoerlegging buiten effect heeft ge
steld, daarbij overwegende, ,,dat requestrant 
zich wat het verhaal der verpleegkosten over 
het jaar I936 aangaat terecht op verjaring 
heeft beroepen; dat voorts requestrant, nadat 
de verpleegde C . v. d . Grijp op I3 Augustus 
I94I was overleden en hij op 4 September 
I94I terzake van diens verpleging· nog een 
betaling had gedaan aan den Ontvanger der 
gemeente Schiedam, van dien ontvanger op 
laatstgenoemden datum heeft ontvangen een 
kwitantie luidende: ,,Ontvangen van L.C. A. 
Goemans te Schiedam de som van f 47.50 
wegens restantbijdrage in de kosten van 
verpleging van C. v. d. Grijp"; dat de woor
den "wegens restant bijdrage" niet anders 
kunnen beteekenen dan dat ter zake van de 
kosten van verpleging van C . v. d. Grijp 
finale kwijting verleend werd; dat reques
trant uit die kwitantie dan ook terecht mocht 
concludeeren en dus te goeder trouw kon 
aannemen, dat hem door de gemeente Schie
dam ter z?.ke van meergenoemde verpleeg
kosten finale kwijting gegeven was; dat hij 

te meer deze conclusie mocht trekken, nu hij 
geregeld was nagekomen de verplichting hem 
door Burgemeester en Wethouders van 
Schiedam opgelegd bij schrijven d.d. 19 
Maart 1938, tot betaling van een bijdrage 
ter zake van f 400 per jaar; dat de gemeente 
dan ook aan gemelde kwitantie gebonden 
geacht moet worden en thans niet meer daar
op kan terugkomen en alsnog een bedrag op 
requestrant verhalen en dat daaraan een mo
gelijk plaats gehad hebbende vergissing door 
een gemeenteontvanger niets kari verande
ren;" 

0. dat de Rechtbank te Rotterdam in hoo
ger beroep bij haar bestreden beschikking 
van 30 Januari 1943 deze beschikking heeft 
bekrachtigd, voor zooveel thans van belang, 
op navolgende gronden: ,,De beslissing, dat 
de gemeente door haar Ontvanger op 4 Sep
tember 1941 finale kwijting zou hebben ver
leend voor elke schuld, die Goemans ter zake 
van de verpleging van zijn schoonvader (C. 
v. d. Grijp) aan die gemeente mocht hebben 
is juist. Bij brief van 18 Maart 1938 heeft de 
gemeente Goemans op grond van zijn gel
delijke omstandigheden verplicht tot een 
jaarlijksche bijdrage van f 400 en wel met 
terugwerkende kracht tot 1 Maart 1938. Hier
aan heeft deze zich gehouden tot den dood 
van den mede voor zijn rekening verpleeg
den patiënt. Bij diens overlijden kreeg hij 
nog een deel van een kwartaal te voldoen. 
Toen de Ontvanger der gemeente, het regel
matig orgaan voor zoodanige handeling en 
aan wien Goemans drie jaren lang per kwar
taal de overeengekomen bijdrage had betaald, 
hem finale kwijting gaf, gold deze al datgene, 
wat Goemans te dezer zake aan de gemeente 
Schiedam schuldig was;" 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de Rechtbank kennelijk de in hooger 

beroep aangevoerde grief, dat de voormelde 
kwitantie slechts betrekking had en kon heb
ben op de mede voormelde bijdrage van f 400 
per jaar, waarvan de betaling op 4 September 
1941 het restant verschuldigde tot den dag 
van overlijden van Van der Grijp vormde, on
juist heeft geacht en met den Kantonrechter 
van oordeel is geweest, dat die kwitantie een 
finale kwijting opleverde voor alles wat Goe
mans ter zake van de verpleging van Van der 
Grijp ook boven het in de kwitantie genoem
de bedrag aan de gemeente Schiedam schul
dig mocht zijn geweest; 

dat echter, indien de gemeente Schiedam 
na het overlijden van Van der Grijp en na het 
voldoen door Goemans van de voormelde bij
drage van f 400 per jaar tot aan dat over
lijden, nog een recht van verhaal van voor 
eerstgenoemde gemaakte kosten van verple
ging op laatstgenoemde had, de afgifte van 
voormelde kwitantie dat recht niet te niet 
kon doen gaan, reeds hierom, omdat de Ont
vanger der gemeente niet het gemeentelijk 
orgaan is, bevoegd om namens de gemeente 
afstand te doen van haar toekomende vor
deringsrechten; 

dat derhalve dit middel gegrond is; 
Vernietigt de bestreden beschikking van 

de Arr.-Rechtbank te Rotterdam; 
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Verwijst de zaak naar deze Rechtbank ten 
einde haar, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads beslissing, verder te behandelen en 
af te doen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Rerger. 

Post alia: 
0. dat de steller van het eerste middel in 

deze beschikking leest en bestrijdt de beslis
sing, dat de Gemeente-Ontvanger op 4 Sep
tember 1g41 het regelmatige orgaan was 
voor het verleenen van finale kwijting ter 
zake van mogelijkerwijs op gerequestreerde 
verhaalbare kosten van armenverzorging; 

0 . dat het evenwel aan ondergeteekende 
wil voorkomen, dat de Rechtbank in opge
melde gronden harer beschikking slechts be
doelt vast te stellen, dat de door den Ge
meente-Ontvanger aan gerequestreerde ver
leende finale kwijting betrekking had op al 
hetgeen gerequestreerde, als met de Ge
meente Schiedam overeengekomen bijdrage 
in de kosten van verpleging van zijnen 
schoonvader, aan die Gemeente nog per resto 
verschuldigd was; 

0. dat de beslissing der Rechtbank, aldus 
opgevat, niet inhoudt, dat aan den Ontvan
ger der Gemeente de bevoegdheid zoude toe
komen om namens de gemeente bindend te 
verklaren, dat zij uit hoofde van mogelijk 
verhaal niets meer van gerequestreerde had 
te vorderen, doch daarbij enkel wordt vast
gesteld, dat door de finale kwijting van den 
Gemeente-Ontvanger, uit wiens plicht om 
de ontvangsten en inkomsten der gemeente 
in te vorderen voortvloeit, dat hij alleen be
voegd is, daarvoor kwitantie of ontvangst
bewijs te geven, (v.g. van Loenen, Gemeen
tewet I bi. 395), is komen vast te staan, dat 
gerequestreerde volledig werd gekweten ten 
aanzien van al hetgeen hij krachtens der par
tijen overeenkomst te dezer zake aan de Ge
meente Schiedam verschuldigd was; 

0 . dat dit middel derhalve feitelijker, 
grondslag mist; 

0. dat bij het tweede middel in de voorop
gestelde grief ervan wordt uitgegaan, dat de 
in Hoofdstuk V der Armenwet vervatte rege
ling van het verhaal zoude medebrengen, dat 
de gemeentelijke Overheid niet alleen be
voegd, maar ook verplicht is haar recht tot 
zijn wettelijke grens uit te oefenen en geene 
minnelijke regelingen met den ondersteunde 
of de onderhoudsplichtigen kan treffen; 

0. echter, dat art. 63 bepaalt, dat alle kos
ten van armenverzorging, gemaakt ten laste 
van eene instelling van weldadigheid of van 
eene gemeente door het lichaam, te welks 
laste die kosten komen, in voege als daarbij 
vermeld, kunnen worden verhaald; 

0. dat hierbij dus blijkbaar slechts sprake 
is van een facultatieve bevoegdheid, zoowel 
van Kerkelijke en bijzondere, als van door de 
burgerlijke overheid geregelde, instellingen 
en van de gemeente rechtstreeks, om op de 
bij de wet bepaalde wijze verhaal te nemen, 
en daardoor derhalve niet wordt uitgesloten 
het treffen van minnelijke regelingen te de
zer zake met belanghebbenden (anders: Ktg. 

Arnhem 2 Dec. 1935, '36 No. 114); 
0 . dat zulks te gereeder mag worden aan

genomen, nu, volgens de Memorie van Toe
lichting op het nieuwe art. 63 der Armenwet 
nog is overwogen de wenschelijkheid, dat 
verhaal door rechterlijke tusschenkomst niet 
zoude plaats vinden, dan nadat eerst ge
streefd was naar eene minnelijke regeling, 
terwijl van het als voorwaarde stellen hier
van alleen werd afgezien, omdat de vervul
ling van die voorwaarde dan eventueel zou 
moeten worden bewezen, hetgeen tot chica
nes aanleiding zoude kunnen geven; 

0. dat weliswaar in art. 71, lid 3, der Ar 
m enwet uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat 
van het bepaalde in dit artikel voor meer
derjarige verpleegden bij overeenkomst kan 
worden afgeweken, doch hieruit niet kan 
worden afgeleid, dat overigens met betrek
king tot het verhaal contractueele regelingen 
zouden zijn uitgesloten; 

dat immers dit voorschrift kennelijk 
slechts ten doel heeft de besturen van gods
huizen geheel vrij te laten in de regeling 
hunner voorwaarden van opneming; 

0 . dat toch eene dergelijke bepaling reeds 
voorkwam in het D erde Hoofdstuk van de 
Wet tot Regeling van het Armbestuur van 
28 Juni 1854 S . 100, gelijk die werd gewij: 
zigd bij de Wet van I Juni 1870 S. 8s, en wel 
als art. 51, luidende "De artt. 49 en 50 zijn 
niet van toepassing ten aanzien van meer
derjarigen, die op andere voorwaarden in een 
godshuis ter verpleging zijn opgenomen", ter
wijl bedoeld art. 49 luidde: ,,De inkomsten 
van bezittingen van weezen, vondelingen , 
verlaten kinderen, en andere armen, in bur
gerlijke, kerkelijke of bijzondere godshuizen 
verpleegd, kunnen, gedurende den tijd der 
verpleging worden genoten door het bestuur 
dat haar bekostigt, doch niet verder dan tot 
het beloop der gemaakte kosten" en bedoeld. 
art. 50 bepaalde: ,,Op de nalatenschappen 
van hen, die gedurende hunne verpleging in: 
die godshuizen overlijden, kunnen de koster, 
dier verpleging en der begrafenis worden 
verhaald, voorzoover die met reeds door de 
toepassing van art. 49 zijn vergoed"; 

0. dat art. 52 van voormelde wet bepaalde: 
,,Alle verdere onderstand aan armen, waar
onder belooning van arbeid niet wordt ver
staan, kan door het burgerlijk, kerkelijk or 
bijzonder bestuur, voor welks rekening d e 
verstrekking plaats had, renteloos worden 
verhaald: a . indien de ondersteunde tot d e 
teruggaaf daarvan in staat geraakt, op hem
zelven; b. op zijne bloed- en aanverwanten, . 
die krachtens de artt. 3 76 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek tot zijne alimentatie . 
zijn verplicht;" 

0 . dat art. 72 van deze oude wet bepaalde, 
dat geschillen over de toepassing van onder 
meer voormelde artt. 49, 50, 51 en 52 be
hooren tot de kennis van de rechterlijke 
macht, indien zij niet door de administra
tieve macht in der minne worden afgedaan; 

O. dat de wetgever onder de gelding van 
de oude wet dus minnelijke regeling van het 
verhaal toeliet, terwijl noch uit de nieuwe 
Armenwet, noch uit de geschiedenis van hare 
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totstandkoming blijkt van een gewijzigd 
standpunt te dien aanzien en bovenbedoelde 
passus der Memorie van Toelichting zelfs 
veeleer op het tegendeel wijst; 

0. dat daarom deze grief van het middel 
niet gegrond voorkomt; 

0. dat de ondergeschikte grief van dit 
middel, hierop neerkomende, dat - aange
nomen de mogelijkheid om het verhaal bij 
overeenkomst te regelen, als t en dezen ge
schied, - zoodanige overeenkomst bij ver
andering van omstandigheden door den rech
ter zal kunnen worden ter zijde gesteld, even
min tot cassatie schijnt te kunnen leiden; 

0 . toch, dat een overeenkomst omtrent het 
verhaal, indien deze in verband met het hier
vorenoverwogene als rechtsgeldig mocht zijn 
aan te merken, niet in strijd is te achten 
met eenige bepaling van de Armenwet en 
het bepaalde in art. 67, lid 4, dier wet der
halve aan de partijen bindende kracht dier 
overeenkomst niet in den weg staat; 

0 . dat zoodanige door partijen getroffen 
regeling dan ook niet, zelfs niet bij veran
dering van omstandigheden, door den rech
ter kan worden gewijzigd, nu de Armenwet 
dienaangaande geene bepaling bevat, im
mers wel in art. 67, lid 1, zoodanige wijziging 
toelaat voor rechterlijke beschikkingen be
treffende periodieke uitkeeringen tot ver
haal, doch niet rept van zoodanige beschik
kingen, als bedoeld in art. 64 lid 1 onder 2 °, 
noch van eenige rechterlijke bevoegdheid tot 
ingrijpen in een door partijen getroffen rege
ling, als in art. 384b, derde lid, B. W. met 
betrekking tot dergelijke regeling terzake 
onderhoud krachtens het Eerste Boek van 
genoemd Wetboek uitdrukkelijk is verleend ; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

23 Juli z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 398- 429; Merkenwet 
art. 10.) 

Uit 's Hofs beschikking blijkt niet, dat 
het Hof bij de vergelijking der beide 
merken niet is uitgegaan van den indruk, 
dien de merken als geheel op het publiek 
kunnen maken; immers dit volgt geens
zins uit de beschouwing door het Hof 
gewijd aan de eigenaardigheid der on
derdeelen, waaruit de merken zijn sa
mengesteld en den val van den klemtoon, 
daar de indruk van het merk in zijn ge
heel mede bepaald kan worden door de 
afzonderlijke onderdeelen . 

's Hofs beslissing, dat de beide woord
merken bij uitspraak een klemtoon dra
gen, die bij elk dezer merken geheel ver
schillend valt, is feitelijk en in cassatie 
onaantastbaar. Voorts gaat het middel 
ten onrechte ervan uit, dat voor den val 
van den klemtoon van een woordmerk 
een vaste uitspraak zou zijn u itgesloten. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Duitsche Handelsvennootschap J. D. 

Riedel-E. de Haën Aktiengesellschaft, ge-

vestigd te Berlijn-Britz, adv. Mr. C. J. de 
Haan; 

dat zij bij inleidend request dd. 28 Juli 
1942 aan de Arr.-Rechtbank heeft verzocht 
de doorhaling te bevelen van het onder nr. 
77041 op 3 Januari 1942 ten name van de 
Zweedsche handelsvennootschap Aktiebola
get Pharmacia,gevestigd te Stockholm, ex 
art. 14 der Merkenwet domicilie gekozen heb
bende te 's -Gravenhage, aan het Bezuiden
hout nr. 69, ten kantore van de N. V. Ver
eenigde 0ctrooibureaux, enz. , ingeschreven 
woordmerk " Salazopyrin", wegens overeen
stemming in hoofdzaak met haar woordmerk 
"Salipyrin", hetwelk dd. 12 0ctober 1923 
onder Nr. 33169 intemati,onaal en op grond 
daarvan in het in art. 8 der Merkenwet be
doelde register werd ingeschreven voor een 
chemisch preparaat, het salicylzure zout 
van phenyldimethylpyrazolon; 

dat de Rechtbank bij beschikking van 2 7 
0ctober 1942 de inschrijving van appellante 
heeft n ietig verklaard, daarbij aannemende, 
dat de soortgelijkheid der waren vaststaat, 
dat tusschen de woordmerken "Salipyrin" en 
,,Salazopyrin" overeenstemming in hoofd
zaak bestaat en dus verwarring der beide 
merken te duchten valt; 

dat Pharmacia tegen deze beschikking van 
de Rechtbank in beroep is gekomen bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage ; 

dat bij beschikking van 22 Maart 1943 het 
Hof de beschikking der Rechtbank vernie
tigende, het verzoek van thans verzoekster 
alsnog afwees; 

dat verzoekster zich door deze beschikking 
van het Hof bezwaard gevoelt en daartegen, 
onder overlegging van de bestreden beslis
sing en verdere daarop betrekking hebbende 
bescheiden, bij Uwen Raad beroep in cassatie 
instelt, hierbij als middelen aanvoerende: 

S., althans v. t. van de artt. 1 , 3, 4, S, 7, 
8, 9, 10, 12 en 12bis Merkenwet, en art. 48 
Rv., 

doordat het Hof de beschikking der Recht
bank vernietigende, daarbij overwoog: 

"dat appellante van de beslissing der 
Rechtbank tijdig in hooger beroep is geko
men, bezwaard als zij zich gevoelt dat de 
Rechtbank overeenstemming in hoofdzaak 
tusschen beide woordmerken heeft aanwezig 
geacht; 

,,dat het Hof het door appellante aange 
voerde bezwaar juist acht en overeenstem
ming in hoofdzaak in den zin der Merken
wet ten deze niet aanwezig acht; 

"dat toch het woordmerk van appellante 
uit vijf lettergrepen bestaat en dat van ge
ïntimeerde vierlettergrepig is, terwijl de 
klemtoon bij de merken geheel anders valt; 

" dat voorts het middengedeelte van de 
beide merken in meerdere opzichten ver
schillend is, immers bij het eene merk be
staat uit de drie letters " azo" en bij het an
dere uitsluitend uit de "i" , waarbij tevens in 
aanmerking is te nemen dat de twee laatste 
lettergrepen, waarin de beide merken over
eenstemmen, voor de beteekenis van het 
merk slechts een zwakke werking hebben 
daar de uitgang "pyrin" als typische aan-
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duiding van in het bijzonder koortswerende 
middelen in talrijke merken voorkomt hetzij 
ongewijzigd, hetzij met een op de "y" gelij
kende tweede letter (purin, pirin, enz.) ; 

"dat mitsdien de beschikking van de 
Rechtbank niet in stand kan blijven en het 
oorspronkelijk verzoek moet worden afgewe
zen;" 

Ten onrechte: 
omdat het Hof de beide litigieuze woord

merken vergelijkende, daarbij niet is uitge
gaan van den indruk dien de merken als ge
heel op het publiek kunnen maken, maar van 
eigenaardigheden van onderdeelen, waaruit 
die woorden bestaan en van den val van de 
klemtoon, 

daarbij over het hoofd ziende, dat de val 
van den klemtoon bij een woordmerk niet 
vaststaat, maar afhangt van de wijze waarop 
het publiek het betreffende woord gelieft uit 
te spreken, hetgeen afhangt van de mate van 
ontwikkeling en de tongval van het betref
fende publiek, 

zoodat het Hof de litigieuze merken niet 
heeft beschouwd, zooals zij zijn ingeschre
ven en in 's Hofs beschikking vermeld, n.l. 
zonder klemtoon; 

Toelichting. 
Het is constante rechtspraak van Uwen 

Raad, dat de rechter bij vergelijking van 
twee merken ter bepaling van de overeen
stemming in hoofdzaak deze merken in hun 
geheel moet beschouwen (Vgl. H. R. 18-IV-
1926, N. J. 1926, 1018; 22-V-1931, N. J. 
1931, 1408; 20-VIII-1937, N. J. 1938 nr. 40). 

Uit de bestreden beschikking blijkt, dat 
het Hof slechts in een beschouwing der on
derdeelen (aantal lettergrepen, aantal let
ters van het middengedeelte en zwakke wer
king van den uitgang) is getreden, maar zich 
niet bekommert om den totaalindruk, die 
de merken, zooals zij zijn ingeschreven en 
in 's Hofs beschikking vermeld, op het pu
bliek kunnen maken. Zou verweerster willen 
volhouden, dat het Hof niettemin op deze 
wijze de merken in hun geheel beschouwd 
heeft, omdat het aan alle onderdeelen aan
dacht besteed heeft, dan merkt verzoekster 
daartegen op, dat de bedoeling van 's Hoo
gen Raads criterium niet is, dat vergeleken 
wordt het totaal van de afzonderlijke onder
deelen van de woorden, maar de totaalin
druk, die de woorden op het publiek kunnen 
maken (vgl. ook Drucker, Kort Begrip blz. 
105, Pfeffer, Mededingingsrecht blz. 236). 
Een wijze van vergelijking als Mr. van der 
Zanden (B.I.E. Febr. 1943, blz. 22) a poste
riori uit de rechtspraak meent te kunnen af
leiden, is dan ook juist het tegendeel van de 
vergelijkingswijze van den totaalindruk, 
welke de rechtspraak inderdaad toepast. Zij 
leidt, wanneer men haar, gelijk het Hof i.c. 
kennelijk deed, tot uitgangspunt neemt, tot 
het ietwat verrassende resultaat, dat ver
weersters merk "Salazopyrin.,' waarin ver
zoeksters merk "Salipyrin" op één letter na 
geheel is opgenomen, daarmede niet over
eenstemmend geoordeeld wordt, hoewel toch 
overeenstemming in hoofdzaak in den meest 
letterlijken zin van het woord aanwezig is. 

Mede bepalend voor 's Hofs oordeel om
trent de overeenstemming was de klemtoon. 
Het staat evenwel feitelijk vast (de beide 
litigieuze woordmerken zijn, zooals zij zijn 
ingeschreven, in 's Hofs beschikking ver
meld), dat de merken zonder aanduiding van 
klemtoon zijn ingeschreven. De klemtoon 
wordt door het publiek, dat in ieder voor
komend geval met de merken te maken heeft, 
bepaald. 

De inschrijving van de beide merken, zoo
als deze is geschied, maakt dus een gebruik 
mogelijk met allerlei verschillende klemtoo
nen. Door zich nu te beperken tot de ééne 
klemtoon, zooals het Hof die opvatte, heeft 
het Hof slechts één gebruiksmogelijkheid on
der oogen gezien en nagelaten te onderzoe
ken, of bij andere gebruiksmogelijkheden wel 
overeenstemming tusschen de merken be
staat. 

Verzoekster moge in dit verband verwijzen 
naar de beslissing dd. 12-IV-1935, N. J. 1935, 
964 van Uwen Raad. Het betrof daar een 
beeldmerk, dat zonder kleuren was inge
schreven. Hoewel dit beeldmerk in een be
paalde kleur gebruikt werd, oordeelde het 
Hof, dat de inschrijver volkomen bevoegd 
was het beeldmerk in een andere kleuren
combinatie te gebruiken, en dat men dus bij 
de beoordeeling van de overeenstemming 
met andere merken rekening moet houden 
met alle gebruiksmogelijkheden. Uw Raad 
oordeelde, dat het Hof dusdoende het merk 
geenszins anders heeft beschouwd dan het 
was ingeschreven. 

Wat nu de kleur voor een beeldmerk ia, 
dat is de klemtoon voor een woordmerk, met 
dit verschil, dat het gebruik van de kleur 
althans nog van den merkhouder afhangt, 
terwijl de val van den klemtoon geheel van 
het publiek afhangt, dat met het merk in 
aanraking komt. 

Redenen waarom verzoekster zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de aangevallen beschikking van het Hof te 
's-Gravenhage, derde kamer, van 22 Maart 
1943, te willen vernietigen, met zoodanige 
verdere beschikking als Uw Raad zal ver
meenen te behooren. 

ANTI DOT AAL VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Zweedsche handelsvennootschap Aktie

bolaget Pharmacia, gevestigd te Stockholm 
in Zweden, adv. Mr. P. J. de Kanter; 

dat enz.; 
. Weshalve het den Hoogen Raad moge be

hagen het ingesteld cassatieberoep te ver
werpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit 's Hofs beschikking niet blijkt, 

dat het Hof bij de vergelijking der beide mer -
ken niet is uitgegaan van den indruk, dien 
de merken als geheel op het publiek kunnen 
maken; dat dit toch geenszins volgt uit de 
beschouwing door het Hof gewijd aan de 
eigenaardigheden der onderdeelen, waaruit 
de merken zijn samengesteld en den val van 
den klemtoon, daar de indruk van het merk 

. K 2663 
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in zijn geheel mede bepaald kan worden door 
de afzonderlijke onderdeelen; 

dat derhalve de stelling vervat in den aan
hef van het middel feitelijken grondslag mist; 

0. dat het middel in het slot vergeefs op
komt tegen de feitelijke in cassatie onaan
tastbare beslissing van het Hof, dat de beide 
woordmerken, zooals zij zijn ingeschreven en 
door het Hof vermeld, bij uitspraak een 
klemtoon dragen, die bij elk dezer merken 
geheel verschillend valt, terwijl het m iddel 
ten onrechte er van uitgaat, dat voor den val 
van den klemtoon van een woordmerk een 
vaste uitspraak zou zijn uitgesloten ; 

dat mitsdien het middel ook in zooverre 
faalt; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

De Proc.-Gen. enz.; 
Gezien vorenstaand verzoekschrift, het te

genverzoekschrift en de bestreden beschik
king; 

0. dat uit de bij het middel aangehaalde 
overwegingen dier beschikking, waarbij het 
H of de meest kenmerkende verschillen in 
beeld en klank der beide vergeleken woord
merken tegenover elkander plaatst, om aan 
de hand daarvan tot de gevolgtrekking te 
komen, dat overeenstemming in hoofdzaak 
in den zin der Merkenwet niet aanwezig is, 
geenszins blijkt, dat het Hof daarbij niet 
zoude zijn uitgegaan van den indruk, dien 
de betrokken merken als geheel op het pu
bliek kunnen maken, doch veeleer, dat het 
Hof kennelijk van oordeel is geweest, dat de 
aangewezen verschillen dien indruk bepalen, 
zoodat de desbetreffende grief van het mid
del feitelijken grondslag mist; 

0. voorts, dat, bij inschrijving van een 
woordmerk zonder klemtoon, voor de bepa
ling van het klankbeeld uitteraard alleen de 
normale wijze van uitspraak in aanmerking 
behoort te komen en derhalve de grief, als 
zoude het Hof bij het vaststellen van het 
klemtoonverschil der beide woordmerken 
deze niet hebben beschouwd, zooals zij zijn 
ingeschreven en in zijne beschikking ver
meld, ongegrond voorkomt; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 
(N. J.) 

26 Juli z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Wet op het begra
ven art. zz.) 

Nu uit hygiënisch oogpunt tegen in
williging van het verzoek geen bezwaar 
bestaat, behoort appellant in de gelegen
heid te worden gesteld gevolg te geven 
aan zijn billijk verlangen het lijk van 
zijn vader, dat in een huurgrafruimte is 
begraven, over te doen brengen in een 
eigen graf. D aaraan staat niet in den 
weg, dat dit lijk is begraven in een bene
dengraf en later op dit lijk in een boven
graf een ander lijk is begraven, tegen het 
roeren van welk bovengraf door de nabe-
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staanden van den daarin begravene uit
d rukkelijk bezwaren zijn gemaakt. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door J. J. 
Dijk te Rotterdam tegen het besluit van den 
burgemeester van Nieuw-Helvoet van 27 
Februari 1943, waarbij hem verlof is gewei
gerd tot opgraving en verplaatsing van het 
lijk van zijn vader K. Dijk; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 14 Juli 1943, No. 92); 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Nieuw-Helvoet bij zijn besluit van 27 F ebr. 
1943 aan J. J. Dijk te Rotterdam het door 
hem gevraagde verlof tot opgraving van het 
lijk van zijn vader K . Dijk, overleden 20 

Jan. 1941, ten einde dit lijk te verplaatsen 
naar een ander (eigen) graf op de algemeene 
begraafplaats der gemeente, heeft geweigerd, 
uit overweging, dat het lijk van K. Dijk op 
23 Jan. ,94, op de algemeene begraafplaats 
is begraven in een huurgrafruimte, zijnde 
een benedengraf; dat op het lijk van K. Dijk 
op 28 Febr. 194, in een bovengraf (mede 
een huurgrafruimte) het lijk van M. de Pij
per, geboren Meuldijk, is begraven; dat de 
echtgenoot L. de Pijper aan .hem (burge
meester) uitdrukkelijk bezwaren heeft ken
baar gemaakt tegen het roeren van de graf
ruimte, waarin zijn overleden echtgenoote is 
begraven; dat inwilliging van het verzoek 
niet anders kan geschieden dan met roeren 
der grafruimte dier overleden echtgenoote; 
dat mede met het oog op het bepaalde bij 
art. 23, eerste lid, der wet van IO April ,869 
S. 6s en volgens de geschiedenis van art. ,2, 
eerste lid, dier wet, de ontwijfelbare bedoe
ling van dit artikel is, dat de gevallen, waar
in de burgemeester verlof tot opgraving bin
nen een termijn van IO jaren mag geven, uit
zonderingen zijn; dat · de bezwaren van den 
voornoemden L. de Pijper van overwegenden 
aard zijn en een uitzonderingsgeval niet aan
wezig is, omdat voor het verzoek geen ander 
motief geldt dan overplaatsing van het lijk 
van K. Dijk naar een eigen grafruimte, waar
in op 1 Febr. ,943 het lijk van de weduwe 
K. Dijk is begraven; 

dat van dit besluit J. J. Dijk in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij, afgezien van 
de vraag of de bezwaren van den meerge
noemden L. de Pijper van overwegenden 
aard zijn, daar zoowel het lijk van zijn vader 
als dat van de echtgenoote van L. de Pijper 
zijn begraven in een gemeenschappelijke 
huurgrafruimte, ten minste evenveel recht 
meent te hebben als de genoemde De Pijper; 
dat, wat verder de motiveering tot het ver

·zoek betreft, welke door den burgemeester 
niet als een uitzonderingsgeval wordt be
schouwd, hij zou willen vragen, met welk 
ander doel hij om opgraving zou moeten ver
zoeken dan met het doel tot overplaatsing 
van het lijk van zijn vader naar een eigen 
grafruimte; 

0. dat, nu blijkens de verklaring van den 
Geneeskundig-Inspecteur van de Volksge-

14 
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zondheid voor Zuid-Holland uit hygiënisch 
oogpunt tegen inwilliging van het verzoek 
geen bezwaar bestaat, de appellant in de ge
legenheid behoort te worden gesteld gevolg 
te geven aan zijn billijk verlangen het lijk 
van zijn vader, dat in een huurgrafruimte 
op de algemeene begraafplaats te Nieuw
Helvoet is begraven, over te doen brengen 
in een eigen graf op diezelfde begraafplaats; 

Gezien de wet van 10 April 1869 S. 65; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23/I940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Gene.raal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

Met vernietiging van het bestreden besluit 
van den burgemeester van Nieuw-Helvoet, 
aan J. J. Dijk te Rotterdam verlof te ver
leenen tot het doen opgraven van het in een 
huurgrafruimte op de algemeene begraaf
plaats der gemeente Nieuw Helvoet begra
ven lijk van zijn vader K. Dijk en het doen 
overbrengen ervan in de door den appellant 
verkregen grafruimte op die begraafplaats, 
waarin op 1 Febr. 1943 zijn moeder is be
graven, onder voorwaarde, dat daarbij wor
den opgevolgd de voorschriften omtrent den 
tijd en de wijze van opgraven en overbren
gen, die de burgemeester der gemeente 
Nieuw-Helvoet noodig mocht oordeelen in 
het belang der openbare gezondheid en open
bare orde te geven. 

(A.B.) 

26 Juli z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55ter j 0

, art. 72.) 
Hoewel aan de vervanging van de in 

het gebouw eener openbare school des
tijds aanwezige stoomverwarming door 
een centrale warmwaterverwarming het 
karakter van verandering van inrichting 
in zeker opzicht niet -kan worden ont
zegd, moeten toch de kosten dezer ver
vanging in ander opzicht veeleer als uit
gaven wegens instandhouding worden 
aangemerkt. Onder deze omstandigheden 
is het redelijk, de kosten deels als uit
gaven wegens verandering van inrich
ting, deels als uitgaven wegens instand
houding te beschouwen. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Naarden tegen het besluit van 
den Commissaris en de bestuursraden der 
provincie Noord-Holland van 20 Juli 1942, 
vierde afdeeling C.B. No. 18, resp. 91 VZ/ 
2 7036, waarbij met wijziging in zooverre van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Naarden van 14 Augustus 1941 de bedragen, 
bedoeld in art. 55ter, eerste lid onder- A en C 
der Lager Onderwijswet 1920 voor de open
bare lagere scholen in die gemeente voor 

1940 nader voorloopig zijn vastgesteld op 
onderscheidenlijk f 15,432 .77 en f 8299.32; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 26 Mei 1g43, No. 7); 

0. dat de Raad der gemeente Naarden bij 
besluit van 14 Augustus 1941, ingevolge art. 
55ter, eerste lid der Lager Onderwijswet 1920 
voorloopig heeft vastgesteld: a. het bedrag 
dat de gemeente in het jaar 1940 ter zake 
van de in art. 55bis bedoelde kosten voor de 
openbare lagere scholen werkelijk heeft uit
gegeven op f 7386.70 ; 

b. het bedrag, dat overeenkomstig het 
krachtens art. 55bis per leerling bepaald be
drag in verband met het aantal leerlingen 
van die scholen voor dat kalenderjaar daar
voor beschikbaar was gesteld op 4591/3 X 
f 15.53 is f 7133.45; c. het bedrag van het 
verschil der onder a en b genoemde bedragen 
(meer uitgegeven) op f 253.25; 

dat, nadat van dit raadsbesluit een school
bestuur bij den Commissaris en de bestuurs
raden der provincie Noord-Holland in be
roep was gekomen, deze bij hun besluit van 
29 Juli 1942, 4de afdeeling C. B . No. 18, reg. 
91 VZ/27036, met wijziging in zooverre van 
het raadsbesluit dd. 14 Augustus 1941, de 
daarin onder a en c vermelde bedragen voor
loopig op onderscheidenlijk f 15,432.77 en 
f 829g.32 hebben vastgesteld; 

dat daarbij is overwogen, dat het bepaal
de in art. 55ter, vierde lid, eerste volzin, 
juncto art. 55bis, eerste lid, 2de volzin, der 
Lager Onderwijswet 1920, in acht is genomen 
en dat het beroep binnen den wettelijken 
termijn is ingesteld; dat de appellant zich 
met het raadsbesluit niet kan vereenigen, 
omdat bij de vaststelling van het onder a 
vermelde bedrag van f 7386.70 geen reke
ning werd gehouden met de uitgaven, welke 
de gemeente in 1940 heeft gedaan voor de 
vernieuwing van de installatie der centrale 
verwarming in het gebouw der openbare 
school voor gewoon lager onderwijs, ge
naamd Comeniusschool; dat de appellant 
dienaangaande aanvoert: dat de Raad den 
bedoelden post niet rekende tot den gewonen 
dienst, doch tot den kapitaalsdienst; dat 
echter volgens de jurisprudentie - conform 
het Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1931, 
no. 31 - dit onderscheid in art. 55ter der 
wet geen erkenning vindt en mitsdien voor 
de toepassing van dat artikel niet relevant 
is; dat immers daarin van de werkelijke 
kosten van het openbaar onderwijs wordt 
gesproken zonder tusschen den kapitaals
dienst en den gewonen dienst onderscheid te 
maken; dat de onderhavige vernieuwing 
naar haar aard wel degelijk is te beschouwen 
als een voorziening van instandhouding, als 
bedoeld in art. 55ter, eerste lid, juncto art. 
55bis, eerste lid der wet; dat blijkens het 
voorstel van B . en W., voorkomende in het 
gemeenteblad van 1940, afdeeling I, No. 44, 
die vernieuwing noodzakelijk werd geacht, 
omdat de aanwezige centrale verwarming 
aan het eind van haar levensduur was geko
m en; dat eveneens in het door het Technisch 
Bureau Ochsendorf terzake uitgebracht rap-
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port werd geconstateerd, dat de aanwezige 
installatie versleten was; dat onder deze om
standigheden het feit, dat de nieuwe instal
latie van een ander systeem (warm water
verwarming) is dan de oude (stoomverwar
ming) de vervanging niet het karakter van 
een "verandering van inrichting" vermag te 
geven, welke onder de instandhouding niet 
zou zijn begrepen; dat toch de reden der ver
vanging geen andere was dan de versleten 
toestand van de oude installatie als geheel, 
hetgeen nog niet behoeft te beteekenen, dat 
elk onderdeel dier installatie zonder uitzon
dering het stadium van volkomen onbruik
baarheid had bereikt; dat dan ook de opvat
ting van het gemeentebestuur, dat het geval 
van "instandhouding" niet aanwezig is om
dat wel de buisleidingen geheel waren ver
sleten, doch de oude ketels nog wel eenigen 
tijd zouden hebben kunnen functionneeren, 
ten deze geen steek houdt; dat deze voor
stelling trouwens niet klopt met het boven
vermelde voorstel van B. en W. zelf en met 
het rapport van den geraadpleegden deskun
dige; dat derhalve onder de werkelijke kos
ten van het openbaar gewoon lager onder
wijs, als bedoeld in art . .55ter, re lid, der wet, 
over het jaar 1940 de kosten van de nieuwe 
centrale verwarming in de Comenius-school 
ten bedrage van rond f 8500 hadden moeten 
worden opgenomen; dat hierin niets onrede
lijks schuilt, aangezien ook de appellant in 
zijn school nieuwe verwarmingsketels moest 
laten aanbrengen, waarvan de kosten mede 
op geen andere wijze dan langs den weg van 
art. 101 der wet kunnen worden vergoed; 
dat de burgemeester in hoofdzaak hiertegen
over stelt, dat de aanhef van het desbetref
fende voorstel van B . en W. inderdaad een 
onjuisten indruk wekt; dat echter de woor
den uit den rsten volzin: ,.De• bestaande 
stoomverwarming is ten einde" daarin abu
sievelijk werden opgenomen en niet met de 
werkelijkheid overeenstemmen; dat niet tot 
de aanschaffing van een geheel nieuwe cen
trale verwarming werd overgegaan, omdat 
de oude ten einde (versleten) was; dat, in
dien er uitsluitend van slijtage sprake was 
geweest, met herstelling van bepaalde on
derdeelen had kunnen zijn volstaan ; dat in 
het onderhavige geval evenwel het v erwar
mingsvermogen - tengevolge van een on
juiste constructie - ten eenenmale onvol
doende was, zoodat de gemeente tot het aan
schaffen van een geheel nieuwe andere cen
trale verwarming moest overgaan; dat dan 
ook de stoomverwarming werd verwijderd en 
een warmwaterverwarming met een veel 
grootere capaciteit werd aangelegd; dat het 
rapport van den gemeentearchitect inhoudt, 
dat sedert het tijdstip van de stichting der 
school de verwarming van sommige lokalen 
in koude perioden onvoldoende bleef en dat 
in den winter 1g3g/1940 de temperatuur in 
die lokalen beslist onvoldoende was, doch 
dat de ketels, welke in uitstekende conditie 
verkeerden, gemakkelijk tot hun maximum
prestatie konden worden op~evoerd; dat uit 
het advies van het Technisch Bureau Och
sendorf blijkt, dat destijds in de bedoelde 

lokalen radiatoren werden geplaatst, waar
van de gezamenlijke verwarmingsoppervlak
te te gering was, alsmede dat ketels werden 
opgesteld met een totale verwarmingsopper
vlakte van 16 in plaats van 20 M 2, terwijl 
bovendien de conclusie van den aannemer 
met betrekking tot de buizenberekening, vol
gens welke "per strekkende meter 16 mm 
waterkolom drukafval gerekend moest wor
den", onjuist was, zoodat, ten einde de be
staande installatie behoorlijk te doen func
tionneeren, de aanleg van een geheel nieuw 
leidingnet niet achterwege kon blijven; dat 
op grond van een en ander het aanschaffen 
van de nieuwe centrale verwarming niet als 
een gewoon onderhoudswerk, doch als een 
buitengewone voorziening ter opheffing van 
de gevolgen van een foutieve constructie en_ 
derhalve als "verandering van inrichting" 
van het schoolgebouw niet vallende onder 
het begrip "instandhouding", bedoeld in art. 
55ter, re lid, juncto art. 55bis, re lid, der wet 
zou moeten worden aangemerkt; dat Ged. 
Staten deze meening zouden deelen, omdat 
het raadsbesluit van 28 Juni 1940, strekken
de om de bestaande verwarming der Come
nius-school te doen vervangen door een mo
derne warmwaterverwarming en voor dit 
doel een crediet van f 8800 beschikbaar te 
stellen, overeenkomstig het bepaalde in art. 
23 d er wet, door dat college bij besluit van 
14 Augustus 1940, 4de afdeeling, No. 180, 
werd "goedgekeurd"; dat zij, Commissaris en 
Bestuursraden, ten aanzien van de weder
zijdsche standpunten het volgende opmer
ken : dat de burgemeester de strekking van 
het evengenoemde besluit van Ged. Staten 
onjuist heeft weergegeven, daar bij die be
slissing aan het raadsbesluit van 28 Juni 
1940 geen goedkeuring, doch goedkeuring 
"voor zooveel noodig", werd verleend; dat 
het in dit geval geboden was de goedkeuring 
m et die toevoeging te verleenen; dat Ged. 
Staten namelijk op het tijdstip, waarop ten 
aanzien van het raadsbesluit van 28 Juni 
1040 een beslissing werd genomen, de vraag, 
of de onderwerpelijke voorziening - hier
tegen bestond oo zich zelf geen bezwaar -
als een verandering van inrichting ex art. 23, 
dan wel als een onderhoudswerk, als bedoeld 
in art. 55bis, re lid, der Lager Onderwijswet 
1920, zou moeten worden beschouwd, niet 
meenden te moeten beantwoorden, opdat 
niet zou worden vooruitgeloopen op de door 
het Provinci aal Bestuur te nemen beslissin
iren omtrent eventueele krachtens die wet in 
te dienen beroepen, waarbij de bedoelde 
vraag aan de orde wordt gesteld; dat dus, nu 
zoowel op het aan het gemeentebestuur te
ruggezonden exemplaar van het raadsbesluit 
van 28 Juni 1g40 als in den brief, waarbij 
die terugzending plaats ha d , is vermeld, dat 
de goedkeuring, ,,voor zooveel noodig" is 
verleend, de burgemeester zich voor zijn 
meening, volgens welke in casu van een "ver
andering van inrichting" in den zin van a rt. 
2? der wet zou moeten worden gesproken, 
ten onrechte op het besluit van Ged. Staten 
dd. 14 Augustus 1g40, 4de afdeeling, No. 
180, heeft beroepen ; dat voorts de bewering 
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van den burgemeester, dat de woorden: ,,De 
bestaande stoomverwarming is ter.einde", 
voorkomende in het voorstel van B. en W. 
dd. 2 6 Juni 1940, daarin abusievelijk zouden 
zijn opgenomen, niet als juist kan worden 
aanvaard; dat immers dit voorstel, hetwelk 
bij den raad werd ingediend, nadat het rap
port van het Technisch Bureau Ochsendorf 
was ontvangen op de conclusies van dat rap
port is gebaseerd en dat met name door de 
bovenvermelde, tusschen aanhalingsteekens 
geplaatste woorden, die conclusies in korte 
trekken zijn weergegeven, zoodat het niet 
aangaat later op grond van hetzelfde rapport 
te betoogen, dat de bedoelde woorden in het 
onderhavige voorstel bij vergissing een plaats 
hebben gi;vonden; dat, wat betreft de con
clusies van het desbetreffende rapport, deze 
hierop neerkomen, dat, waar normaliter de 
levensduur van een leidingnet van een in
stallatie voor stoomverwarming t en hoogste 
circa 15 jaar bedraagt, vaststond, dat de 
leidingen van de oude, gedurende 20 jaar in 
gebruik zijnde verwarmingsinstallatie in het 
gebouw der Comenius-school grootendeels 
door corrosie waren verteerd. en dat boven
dien de ketels elk o<>genblik defect zouden 
kunnen worden, zoodat het aanleggen van 
een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie in 
dat gebouw gewenscht was; dat hieruit op 
ondubbelzinnige wijze blijkt, dat de oude 
installatie in hoofdzaak versleten was, wes
halve het vervangen van deze installatie 
door een nieuwe niet geacht kan worden een 
,,verandering van inrichting" van het school
gebouw in den zin der Lager Onderwijswet 
1920 te betreffen, doch beschouwd moet 
worden op de " instandhouding" van dat 
schoolgebouw betrekking te hebben; dat 
hieraan niet afdoet, dat bij het aanleggen 
van de nieuwe installatie een stelsel van ver
warming is gekozen, hetwelk van het vroe
ger toegepaste systeem afwijkt; dat toch 
deze omstandigheid geenszins wegneemt, dat 
de oude installatie aan het einde van haar 
levensduur was gekomen; dat ten slotte de 
vraag of in casu moet worden gesproken van 
het herstellen van een constructiefout, in
dertijd bij het aanleggen van de oude instal
latie begaan, voor ontkennende beantwoor
ding in aanmerking komt, omdat deze in
stallatie in haar geheel is verwijderd om voor 
de thans aanwezige plaats te maken, dat op 
voorschreven gronden en gelet op de admi
nistratieve jurisprudentie ter zake, het be
streden raadsbesluit niet kan worden ge
handhaafd en dat de onder a en c van dat 
besluit vermelde bedragen alsnog wijziging 
behoeven in dezen zin, dat rekening wordt 
gehouden met de kosten van den aanleg van 
de nieuwe verwarmingsinstallatie; dat, naar 
de burgemeester heeft medegedeeld, deze 
kosten, na aftrek van f 400 wegens opbrengst 
van materialen, afkomstig van de verwijder
de installatie, f 8046.07 hebben beloopen; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
en de Bestuursraden der provincie Noord
Holland de burgemeester van Naard:.,1, 
waarnemende de taak van den gemeente
raad, in beroep is gekomen, aanvoerende, 

dat hoe m en de toevoeging "voor zooveel 
noodig" moge interpreteeren, het raadsbe
sluit werd goedgekeurd en voor goedkeuring 
geen aanleiding zou bestaan, indien niet 
vaststond, dat hier sprake was van een be
sluit, als bedoeld in art. 23 der Lager Onder
wijswet 1g20, aangezien de voteering van het 
crediet bij suppletoire begrooting afzonder
lijk werd goedgekeurd; dat een dergelijke 
hanteering van het goedkeuringsrecht zich 
niet verstaat met de daaromtrent geldende 
opvattingen en bovendien aan de goedkeu
ring van een besluit elke beteekenis zou ont
nemen; dat de gewraakte zinsnede "De be
staande stoomverwarming is ten einde" door 
den inhoud v an de op deze aangelegenheid 
betrekking hebbende rapporten, zoowel van 
den gemeente-architect als van het Tech
nisch Bureau Ochsendorf, niet wordt gedekt; 
dat op grond van deze rapporten vaststaat: 

a. dat, indien de stoomverwarming geen 
constructiefouten had vertoond, waardoor 
het warmtegevend vermogen te gering was, 
volstaan had kunnen worden met de ver
vanging van het grootste deel van het lei
dingnet, eventueel gepaard gaande met ver
vanging van de beide ketels (radiatoren, 
kranen, ventielen en dergelijke verkeerden 
nog in goeden staat); b. dat juist deze con
structiefouten en het min of meer verouder
de systeem hebben geleid tot het besluit om 
eene moderne warmwaterverwarming aan te 
brengen; dat in verband hiermede in het 
onderhavige geval wel degelijk sprake is 
van "verandering van inrichting" als bedoeld 
in art. 23 der Lager Onderwijswet 1920; dat, 
gesteld dat de geraamde kosten van de on
derwerpelijke voorziening op de begrooting 
voor het jaar 1940 waren uitgetrokken, dit 
zou hebben medegebracht, dat het ingevolge 
a rt. _,,.bis, eerste lid, van de meergenoemde 
wet beschikbaar gesteld bedrag per leerling 
f 34.'24 zou hebben beloopen; dat hierdoor 
de mogelijkheid zou zijn geschapen tot een 
buitensporige uiteenzetting van den langs 
den weg van art. 101 der Lager Onderwijs
wet 1g20 der gemeente in rekening te bren
gen uitgaven; dat het daarnaast voor een 
schoolbestuur vrijwel onmogelijk moet wor
den geacht uit de vergoeding ex art. 101 der 
wet de kosten van voorzieningen als de on
derhavige te bestrijden; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken en een nader op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen ambtsbe
richt van den Bouwkundig Inspecteur van 
het Lager Onderwijs moet worden geoor
deeld, dat aan de vervanging van de in het 
gebouw der Comeniusschool destijds aanwe
zige stoomverwarming door een centrale 
warmwaterverwarming het karakter van 
verandering van inrichting in zeker opzicht 
niet kan worden ont2egd; 

dat echter blijkens de evengenoemde be
scheiden de kosten dezer vervanging in ander 
opzicht veeleer als uitgaven wegens instand
houding moeten worden aangemerkt; 

dat toch - met uitzondering van de ra
diatoren, welke nog in vrij goeden staat ver-
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keerden - de onderdeelen der installatie, 
zooals de ketels en buisleidingen, na een 
normalen levensduur van ongeveer 20 jaren 
geheel versleten waren; 

dat, al moge het waar zijn, dat de instal
latie in haar oorspronkeli_jken toestand niet 
zoodanig functionneerde, dat in alle lokalen 
de gewenschte temperatuur kon worden be
reikt, dit bezwaar niet van ernstigen aard 
kan zijn geweest, nu m en eerst thans tot af
doende verbetering is willen komen, terwijl 
voorts niet uit het oog mag worden verloren, 
dat door aanslag in de ketels en leidingen 
de capaciteit der installatie niet onbelang
rijk heeft ingeboet; 

dat het onder deze omstandigheden rede
lijk is, in het onderhavige geval de kosten 
deels als uitgaven wegens verandering van 
inrichting, deels als uitgaven wegens instand
houding te beschouwen; 

dat de kosten, welke m et een herstelling 
en verbetering van de vroegere stoomver
warming gemoeid zouden zijn geweest, door 
den Bouwkundig-Inspecteur van het Lager 
Onderwijs worden geraamd op een bedrag 
van f 4000, welke schatting dezerzijds aan
vaardbaar wordt geacht; 

dat in verband daarmede aan den wensch 
van den appellant behoort te worden tege
moet gekomen in zooverre, dat he t bedrag, 
dat de gemeente Naarden in het jaar 1940 
ter zake van de in art. 55bis de r Lager On
derwijswet 1g20 bedoelde kosten voor de 
openbare lagere scholen werkelijk heeft uit
gegeven, in plaats van op f 1;;,4:p.77 ware te 
stellen op f n,386.70, en het bedrag, als be
doeld onder ca van art. 5;;ter, eerste lid, der 
wet in plaats van op f 8299.32 behoort te 
luiden f 42 _,~.2 .,; 

dat door den appellant nog wel is aange
voerd, dat door het besluit van Ged. Staten 
van 14 Augustus 1q40, 4e afdeeling, no. 180 
tot goedkeuring, voor zooveel noodig, van het 
raadsbesluit van 28 Juni 1g40, waarbij tot 
het treffen van de onderhavige voorziening 
is besloten, reeds implicite zou ziin beslist, 
dat deze voorziening als een verandering van 
inrichting en niet als instandhouding is aan 
te merken, doch dat aan deze krachtens art. 
2~ der Lager Onderwijswet 1g20 gedane u it
spraak van Ged. S taten, het stelsel der wet 
in aanmerking genomen, geen beslissende 
beteekenis toekomt voor de beoordeeling van 
dit over de toepassing van art. 5.5ter dier 
wet gerezen geschil, te minder omdat door 
de invoeging van de woorden "voor zooveel 
noodig" elke praeiudice is afgewezen; 

dat dus het bestreden besluit in den vo
renaangegeven zin wijzi11'ing behoeft; 

Gezien de genoemde wet: 
Heeft oo grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem. Bestuur besloten : 

met wijziging van het bestreden besluit 
de daarin onder a en c vermelde bedragen 
te VC',randeren in onderscheidenlijk f n,386.70 
en f 4253.25. (A.B.) 

26 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris-
G eneraal van het Departement van Op

voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101'ter.) 

Nu niet is komen vast te staan, dat 
het defect raken van den ketel der cen
trale verwarming van de bijzondere 
school aan verwaarloozing van onder
houd of ondeskundige behandeling zou 
moeten worden toegeschreven en de aan
zienlijke uitgave voor reparatie bezwaar
lijk geheel had kunnen worden bestreden 
uit de te vormen reserves der vergoeding 
over het loopend vijfjarig tijdvak, daar 
de vergoeding per leerling, bedoeld in 
art. 101 , se lid dermate laag is geweest, 
dat daaruit bezwaarlijk een toereikende 
reserve kon worden gevormd, bestaan er 
termen, het schoolbestuur in de repara
tiekosten voor de helft tegemoet te ko
men. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. 

Gezien het beroep, ingesteld door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur der pa
rochie van den Heiligen Pancratius te Mun
stergeleen als bestuur van de school voor ge
woon lager onderwijs voor meisjes, Kerkstr. 
186, aldaar, tegen de dezerzijdsche beschik
king van 30 Juni 1942, No. 5610, afdeeling 
L . 0., waarbij overeenkomstig art. 101ter 
der Lager Onderwijswet 1920 voor deze 
school de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
wet over het jaar 1942 is vastgesteld op f 9 
per leerling ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 12 Mei 1g43, No. 12); 

0 . dat bij dezerzijdsche beschikking van 
30 Juni 1942 , No . .5610, afdeeling L .O. voor 
de bijzondere school voor meisjes aan de 
Kerkstraat 152 A te Munstergeleen, uitgaan
de van het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
der parochie van den Heiligen Pancratius 
aldaar, de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 
1942 is vastgesteld op f g per leerling ; 

dat daarbij is overwogen, dat ook naar het 
oordeel van het Rijksschooltoezicht het door 
den burgemeester der gemeente Munster
geleen voor het jaar 1942 vastgestelde be
drag, bedoeld in art. 101, vij fde lid, der La
ger Onderwijswet 1920, ad f 7.60 per leerling 
voor de redelijke behoefte van deze school 
voor gewoon lager onderwijs ontoereikend 
m oet worden geacht; dat echter voor een 
verhooging van de vergoeding tot f 21.16 per 
leerling, zooals door het schoolbestuur wordt 
verzocht, geen aanleiding bestaat, aangezien, 
daargelaten, of de noodzakelijkheid van ver
nieuwing van den ketel der centrale verwar
ming, zooals de gemeente me~nt, het gevol~ 
is van een verwaarloozing van onderhoud, 
dergelijke omvangrijke uitgaven, bij zuinig 
en oordeelkundig beheer ,hadden moeten 
worden verdeeld over de vergoeding van ver
schillende jaren van het loopend· vijfjarig 
tijdvak ; 
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dat van .deze beschikking het schoolbe
stuur in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat niet met absolute zekerheid valt te ach
terhalen, waaraan het defect-raken van den 
ketel der centrale ,rerwarming geweten moet 
worden., doch dat het zeker is, dat het niet 
geweten moet worden aan verwaarloozing 
van onderhoud; dat het bij een verhooging 
der vergoeding over 1942 tot f 9 per leerling 
niet mogelijk is de kosten van de vernieu
wing uit de vergoeding over het loopend vijf
jarig tijdvak te bestrijden; dat, daar het niet 
te voorzien was, dat de ketel tegen het laatste 
jaar van de loopende periode defect zou 
raken, uiteraard bij de raming der exploita
~ie-uitgaven over de afgeloopen jaren geen 
rekening is gehouden met de thans nood
zakelij!:: geworden kostbare voorziening; dat 
voor het overige de vergoeding over de af
geloopen jaren in verband m et de loopende 
uitgaven der school geen ruimte liet eenige 
reserve voor buitengewone uitgaven te vor
men; dat het in dit verband moge opmerken, 
dat het in de afgeloopen jaren tweemaal een 
verzoek om verhooging áer vergoeding tot 
Ged. Staten heeft gericht, welk verzoek ech
ter beide malen is afgewezen; dat de exploi
tatie der school over de afgeloopen jaren dan 
ook een belangrijk tekort heeft opgeleverd ; 
weshalve het heeft verzocht de vergoeding 
voor de bovengenoemde school over het jaar 
1942 alsnog op f 21.16 per leerling vast te 
stellen; 

0. dat bij een op v erzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, door den Bouwkundig 
Inspecteur van het Lager Onderwij s inge
steld nader onderzoek niet is komen vast t e 
staan, dat het defect raken van den ket el 
der centrale verwarming van deze schol a an 
verwaarloozing v an onderhoud of ondeskun
dige behandeling zou moeten worden toege
schreven ; 

aat dit defect raken van den ketel voor het 
schoolbestuur eene uitgave van f 1009.u 
wegens reparatie m et zirh heeft gebracht; 

dat deze uitgave in het onderhavige geval 
bezwaarlijk geheel had kunnen worden be
streden uit de te vormen reserves der ver
goeding over het loopende v ijfjarige tijdvak, 
aangezien de vergoeding per leerling, be
doeld bij art. 101, 5de lid der Lager Onder
wijswet 1920, over de jaren x938, x939, x940 
en 1941, onderscheidenlijk bedragende, f 5, 
f 6.42, f 6.50 en f 6.50 dermate laag is ge
weest, dat daaruit bezwaarlijk een reserve 
kon worden gevormd, welke voor het be
strijden van de hierbedoelde kosten toerei
kend zou zijn geweest ; 

dat er onder deze omstandigheden termen 
bestaan, het schoolbestuur in de meergemel
<le kosten voor de helft tegemoet te komen; 

dai: in verband hiermede de bij de bestre
den beschikking over het jaar 1942 vastge
stelde vergoeding voor deze school met f 3 .45 
per leerling behoort te worden verhoogd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 

betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten; 

met wijziging van de dezerzijdsche be
schikking van 30 Juni 1942, No. 5610, Af
deeling L. 0., de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1g20, over het 
jaar 1942 vast te stellen op f 12.75 per leer-
ling. (A.B.) 

27 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Woningwet artt. 2 
en 43 .) 

Wel wordt in de onderhavige verorde
ning tot vaststelling van rooilijnen en 
tot regeling overigens van de bebouwing 
en het gebruik van gronden niet op be
vredigende wijze tegemoet gekomen aan 
het bezwaar van schade, door den eige
naar van bestaande gebouwen te lijden 
ingeval van het te niet gaan daarvan 
door brand, bominslag of andere van zijn 
wil onafhankelijke omstandigheden, in 
welk geval herbouw is uitgesloten, ter
wijl bebouwing volgens de voorschriften 
der verordening mogelijkerwijze nog niet 
zal kunnen plaats vinden . Dit bezwaar 
is echter komen te vervallen, nu blijkens 
namens den burgemeester uitdrukkelijk 
afgelegde verklaring de gemeente bereid 
is, in zoodanig geval tot aankoop of ont
eigening van den grond over te gaan. 

De Secretaris-'G eneraal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeester van 's-Graven
hage van 7 November 1942, no. 95548, af
deeling S. en B ., tot vaststelling van eene 
verordening tot vaststelling van rooilijnen en 
tot regeling overigens van de bebouwing en 
het gebruik van de gronden, gelegen tusschen 
de Waterloostraat, de Koningstraat, de Hoef
kade, de Rijswijkschestraat, de Kemperstraat 
en de Jacob-Catsstraat (Verordening Ker._ 
perstraat); 

Gelet op het ambtsbericht van den Inspec
teur van de Volksgezondheid (Volkshuisves
ting) van 5 Januari 1943, No. 677.42 .2; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
7 Juli 1943, No. 88); 

0. dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
bij zijn besluit van 7 November 1942, No. 
95548, afdeeling S . en B . heeft vastgesteld 
eene verordening tot vaststelling van rooi
lijnen en tot regeling overigens van de be
bouwing en het gebruik van de gronden, ge
legen tusschen de Waterloostraat, de Koning
straat, de Hoefkade, de Rijswijkschestraat, 
de Kemperstraat en de J acob-Catsstraat 
(Verordening Kemperstraat), welk besluit 
bij schrijven van 7 December x942 door den 
burgemeester ter goedkeuring is aangeboden; 

dat tegen dit besluit bezwaren zijn inge
diend 1 °. door J. A. C. Steunebrink te 's-Gra
venhage en 2 °. door N. Fros Jr. aldaar: · 
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dat J. A. C . Steunebrink aanvoert, dat het 
hem bevreemdt, dat zijne eigendommen, na
bij het Oranjeplein, waarop thans 72 aan de 
behoefte voldoende rendeerende woningen 
gevestigd zijn, bijna voor de volle grootte, 
zijnde 35.86 are, voor tuinen, waarbij een 
publieke gemeenschappelijke tuin van circa 
20 are, bestemd zijn; dat een normaal grooter 
ontwerp-plan, zooals ook in den Haag altijd 
gebruikelijk, niet alleen in stichting en ex
ploitatie voor de gemeenschap minder na
deelig zal zijn, doch dat dit zal kunnen en 
moeten bevatten sport-, speel- en tuinter
reinen, waarop toezicht te houden is en waar
door voorkomen wordt, dat in stadswijken 
als de onderhavige kleine afgesloten, voor de 
gemeenschap ongewenschte, ruimten gevormd 
worden; dat hij voorts, in tegenstelling met 
het standpunt ingenomen door den burge
meester, van meening is, dat de exploitatie 
van woningen in het algemeen en van een 
blok woningen als de desbetreffende in het 
bijzonder door de onderwerpelijke verorde
ning nadeelig zal worden beïnvloed; 

dat N. Fros Jr. aanvoert, dat hij in het be
doelde complex 3200 m 2 oppervlakte in ge
bruik en voor den houthandel ingericht heeft, 
met 4 uitgangen, namelijk hoofdingang Hoef
kade en Koningstraat en 2 aan de Rijswijk
schestraat; dat deze houthandel reeds 60 
jaren aan dit adres gevestigd is en in deze 
buurt buitengewoon goed is gelegen, vooral 
voor den detailhandel; dat in deze 60 jaren 
deze houthandel een groote vermaardheid 
heeft gekregen en in deze buurt onmisbaar is 
geworden; dat door de saneering, zooals dit 
besluit aangeeft, er voor den houthandel 
niets overblijft, zoodat deze zaak hierdoor te 
gronde gaat; dat in het ontwerp een speel
terrein is geprojecteerd, wat toch zeer zeker 
hier niet op zijn plaats is, als men bedenkt, 
dat 2 minuten gaans het Oranjeplein met een 
oppervlakte van 2000 m 2 ligt en als speel
plaats wordt gebezigd; 

0. dat met de strekking van de onderwer-. 
pelijke verordening, ten doel hebbende ge
leidelijk verbetering te brengen in een wijk, 
waarin zich vele woningen van min of meer 
inferieure kwaliteit, als b.v. hofjeswoningen, 
bevinden, kan worden ingestemd, zij het ook 
dat daarbij niet op bevredigende wijze wordt 
tegemoet gekomen aan het bezwaar van 
schade, door den eigenaar van bestaande ge
bouwen te lijden, ingeval van het te niet gaan 
daarvan door brand, bominslag of andere 
van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, 
in welk geval herbouw is uitgesloten, terwijl 
bebouwing volgens de voorschriften der ver
ordening mogelijkerwijze nog niet zal kun
nen plaats vinden; 

dat dit bezwaar echter is komen te ver
vallen nu blijkens namens den burgemeester 
uitdrukkelijk afgelegde verklaring de ge
meente bereid is in zoodanig geval tot aan
koop of onteigening van den grond over te 
gaan; 

dat, wat de tegen de vastgestelde verorde
ning ingediende bezwaarschriften betreft, 
deze geen aanleiding geven daaraan de goed
keuring te onthouden; 

dat het bedrijf van den reclamant Fros, 
zoolang de verordening niet wordt geëffec
tueerd, hetwelk naar alle waarschijnlijkheid 
voorloopig wel niet het geval zal zijn, onge
stoord ter plaatse kan gevestigd blijven; dat 
gedeeltelijke vernieuwing of verandering, 
uitbreiding en het stichten van bijgebouwen 
mogelijk zullen blijven terwijl, bij verwezen
lijking van nieuwe bebouwing ter plaatse, 
zulks slechts zal kunnen geschieden na aan
koop of onteigening van des reclamants ei
gendom, in welk geval hem volledige schade
loosstelling verzekerd is, hetgeen, blijkens de 
bovenbedoelde verklaring namens den burge
meester van 's-Gravenhage, mede zal ge
schieden wanneer des reclamants eigendom 
tengevolge van oorzaken van zijn wil onaf
hankelijk mocht te niet gaan; 

dat om gelijke redenen de reclamant Steu
nebrink niet geacht kan worden tengevolge 
van de verordening ernstige schade te zullen 
ondervinden; 

dat zijn bezit voorloopig exploitabel blijft, 
terwijl, wanneer het plan tot uitvoering 
wordt gelegd, hij langs den weg van aankoop 
of onteigening op volledige schadeloosstelling 
zal kunnen rekenen; 

Gezien de Woningwet, de 8ste verordening 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied en de 6de dezerzij dsche beschikking ter 
uitvoering van deze verordening (Nederland
sche Staatscourant no. 206 van 1041); 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

met ongegrondverklaring van de tegen de 
vastgestelde verordening ingediende bezwa
ren aan het vorenvermelde besluit van den 
burgemeester van 's-Gravenhage goedkeu
ring te verleenen. 

(A.B.) 

28 Juli z943. BESLUIT van den Secretaris
G eneraal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Woningwet art. 2 

j 0
• art. 35.) 
De wet laat de gemeentebesturen vrij 

ter bereiking van de verbreeding van 
een openbaren weg gebruik te maken 
hetzij van het instituut van bouwverbod, 
hetzij van dat der rooilijnen. De te kie
zen weg maakt voor de daarbij belang
hebbenden weinig verschil, nu sinds de 
wijzigingswet van 1931 het :vaststellen 
van bijzondere voor- en achtergevelrooi
lijnen met waarborgen voor de belangen 
der daarbij betrokken eigenaren is om
kleed. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het 
Kerk- en Armbestuur van de Gemeente van 
den Heiligen Vitus te Hilversum van de 
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Roomsch-Katholieke Kerk van de Oud-Bis
schoppelijke Cleresie te Hilversum tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland, ter waarneming van de taak 
van Ged. Staten van 24 October 1942, afd. 
I, Nr. 653, reg. 177 N19059, houdende goed
keuring van het besluit van den burgemees
ter van Hilversum van 22 September 1942, 
waarbij rooilijnen zijn vastgesteld ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 14 Juli 1943, Nr. 56); 

0. dat de burgemeester van Hilversum bij 
zijn besluit van 22 S eptember 1942 voor
schriften heeft vastgesteld ter bepaling van 
bijzondere voorgevel- en achtergevelrooilij
nen voor de perceelen, gelegen op den noord
westelijken hoek van de Emmastraat en den 
Luitgardeweg; 

dat dit besluit door den Commissaris der 
provincie Noordholland, ter waarneming van 
de taak van Ged. Staten, bij besluit van 24 
October 1942, afd. I, Nr. 653, reg. 177 
A/190590 is goedgekeurd; 

dat van dit besluit het Kerk- en Armbe
stuur van de Gemeente van den Heiligen 
Vitus te Hilversum van de Roomsch-Katho
lieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Cle
resie aldaar in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat deze Kerkelijke Gemeente eige
nares is van het perceel grond te Hilversum, 
kadastraal bekend gemeente Hilversum, sec
tie N. Nr. 3547, groot 7 a, 10 ca, gelegen 
hoek Emmastraat-Lui tgardeweg, plaatselijk 
bekend Emmastraat nos. 4 en 6, welke per
ceelen door haar zijn verhuurd; dat zij zich 
door het besluit van den Commissaris, waar
bij aan de voormelde verordening van den 
burgemeester van Hilversum goedkeuring is 
verleend, bezwaard gevoelt; dat blijkens de 
verordening zelve en de daarbij d.d. 23 Sept. 
1q42 gegeven toelichting de bedoeling van 
de vaststelling der voor- en achtergevelrooi
lijn is, een verbreeding te krijgen van het 
eerste gedeelte van den Luitgardeweg, ter 
bekoming van een beteren toegang tot het 
aan dien weg gelegen Theater Gooiland; dat 
door de genoemde rooilijnen meer dan één 
derde gedeelte van den grond van de ge
noemde Kerkelijke Gemeente wordt getrof
fen; dat mitsdien niet de ingeslagen weg van 
art. 2, lid 2 der Woningwet gevolgd had moe
ten worden, doch de weg van art. 35 dier
zelfde wet, en dus ook de redenen, waarom 
niet tot aankoop of onteigening wordt over
gegaan, vermeld hadden moeten worden; dat 
het gemeentebestuur blijkens de toelichting 
meent, dat het geheel de vrije keus tusschen 
de beide rechtsmiddelen had; dat dit echter 
onjuist is; dat er kennelijk verschil in karak
ter is; dat het trouwens onlogisch zou ge
weest zijn, de beide artikelen naast elkaar 
te handhaven, indien zij volkomen hetzelfde 
inhielden; dat de rooilijn de bebouwing re
gelt op gronden, waaraan geen bepaalde be
stemming is gegeven, terwijl art. 35 de be
bouwing regelt op grond, bestemd voor 
straat; dat het dus rationeel is, dat de ge
meente, indien zij gronden vrij wil maken 
voor straataanleg, gehouden is den weg van 

art. 35 der Woningwet te kiezen; dat 'dit ook 
o. a. is uitgemaakt bij het Koninklijk Besluit 
van 12 Nov. 1923, S . 516, A . B. 1923 bladz. 
:~86; dat, afgezien van het belang, dat de 
Kerkelijke Gemeente er in het algemeen bij 
heeft, dat de procedure van art. 35 gevolgd 
wordt, zij in casu daarbij nog een zeer bij 
zonder belang heeft, hetgeen de gemeente 
blijkens haar toelichting over het hoofd ziet; 
dat het gemeentebestuur namelijk aanvoert 
dat, is de bijzondere rooilijn eenmaal van 
kracht, de wet toelaat tot onteigening ove1 
te gaan, in welk geval de eigenaar op een 
redelijke schadeloosstelling aanspraak kan 
maken; dat op zichzelf deze argumentatie 
al niet gelukkig is, omdat onteigening zonder 
bijzondere rooilijn evenzeer mogelijk is; dat 
echter juist bij onteigening voor de Kerke
lijke Gemeente van belang is, welke proce
dure thans gevolgd wordt; dat immers art. 
Q2 der Onteigeningswet onder meer bepaalt, 
dat voor de vaststelling der waarde geen 
rekening wordt gehouden met de bestem
ming tot eenig doeleinde van openbaar nut 
als gevolg van een uitbreidingsplan, bouw
verbod of bepaling van een voorgevelrooi
lijn; dat met de achtergevelrooilijn dus bij de 
bepaling der waarde wèl rekening wordt ge
houden; dat dit in casu vooral daarom van 
belang is, omdat de achtergevelrooilijn treft 
het op het terrein van de Kerkelijke Ge
ineente staande bijgebouw, in gebruik als 
fotografisch atelier; dat de waarde van dit 
perceel dus door de voorgestelde achterge
velrooilijn aanmerkelijk lager zal geschat 
worden bij eventueele onteigening; dat, wan
neer een bouwverbod gevestigd was, dit ge
volg niet zou ingetreden zijn, omdat met het 
bouwverbod geen rekening mag worden ge
houden ; dat, daar eenige waarborg, dat ont
eigend zal worden, niet gegeven wordt, ter
wijl bovendien bij een onteigening de schade 
tengevolge van het trekken der achtergevel
rooilijn, als boven beschreven, niet of niet 
geheel vergoed zal worden, en geenerlei ze
kerheid is gegeven, dat deze schade buiten 
een eventueele onteigening om wel vergoed 
zal worden, het aangevallen besluit mitsdien 
ook daarom vernietigd moet worden; dat het 
bestuur moge wijzen op de Koninklijke be
sluiten van 9 April 1940, Nr. 15, A . B. 1940, 
pagina 831, en van 19 April 1940, Nr. 55 
A. B . x940, pagina 68g, waarbij een rooilijn 
eerst werd goedgekeurd nadat de betrokken 
gemeente een bindende toezegging omtrent 
schadevergoeding had gedaan, de Koninklijke 
besluiten van 19 Mei 1937, A. B . 1937, bl. 
689 en 7 October lQ."17, A. B. 19_1 7 bl. 1062 
en het besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken van 17 Juli 1940 A.B. 1940 pag. 928, 
waarbij besluiten omtrent rooilijnen werden 
vernietigd, daar geen maatregelen tot vrij
waring voor schade waren genomen; dat het 
beoogde doel, het verkrgen van een beteren 
toegang tot Theater Gooiland, op de voor
gestelde wijze niet wordt verkregen; dat ter 
plaatse, waar de ingang is, de straat niet 
breeder wordt; dat de rooilijn tot den ingang 
doorloopt, maar dat dit gedeelte van de rooi-
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lijn illusoir is, omdat men er wel nimmer toe 
zal overgaan het voor die lijn liggende ge
deelte van het Theater af te breken; dat, hoe 
dit intusschen ook rij, men altijd een trech
tervormigen toegang krijgt, met alle daaraan 
verbonden gevaren en nadeelen; dat het ver
keer uit de Emmastraat langzaam samenge
perst zal worden; dat, zooals de toestand nu 
is dat gevaar tenminste niet bestaat; dat im
mers juist omdat de ingang van den Luit
gardeweg bij de Emmastraat thans even 
nauw is als die weg bij den ingang van Gooi
land, samenpersing wordt voorkomen, en 
vorming van de file in de breede Emma
straat plaats vindt; dat men daarvoor het 
verkeer in de Emmastraat voor de file liet 
opstellen; dat dit zoo zou moeten blijven en 
de voorgestelde wijziging dus geenerlei nut 
heeft; dat zij alleen maar tengevolge heeft, 
dat de genoemde Kerkelijke Gemeente ern
stig geschaad wordt; dat immers, afgezien 
van het fotografisch atelier, dat verloren zou 
gaan, wanneer eens aan een der perceelen 
een wijziging of verandering noodig mocht 
zijn, noodzakelijkerwijze tot afbraak van 
beide perceelen zal moeten worden overge
gaan, daar deze een geheel vormen; dat der
halve ook op dezen grond het besluit moet 
worden vernietigd; 

0. dat de appellant er in de eerste plaats 
bezwaar tegen maakt, dat hier aan art. 2, 2e 
lid en niet aan art. 3 .~ der Woningwet toe.
passing is gegeven, nu blijkens de toelichting 
tot dit rooilijnbesluit, daaraan ten grondslag 
ligt de bedoeling eene verbreeding te be
werkstelligen van een openbaren weg, met 
name van het eerste gedeelte van den Luit
gardeweg, ter verkrijging van een beteren 

·toegang tot het aan dien weg gelegen Thea
ter Gooiland, en dit te eerder nu door de be
doelde rooilijnen meer dan een derde gedeel
te van den grond van zijne Kerkelijke Ge
meente getroffen wordt; 

dat dit bezwaar evenwel ongegrond is, 
aangezien de Woningwet de gemeentebestu
ren vrij laat ter bereiking van het voorschre
ven doel, hetzij van het instituut van bouw
verbod, hetzij van dat der rooilijnen gebruik 
te maken; 

dat de gekozen weg voor de daarbij be
langhebbenden weinig verschil maakt, nu, 
sinds de wijzigingswet van 1931, het vast
stellen van bi_izondere voor- en achtergevel
rooilijnen met .vaarborgen voor de belangen 
der daarbij betrokken eigenaren is omkleed; 

dat de appellant weliswaar heeft aange
voerd, dat geenerlei zekerheid bestaat, dat 
tot onteigening zal worden overgegaan en 
dat, indien dit wel mocht geschieden, art. 92, 
xe !ic~. der Onteigeningswet, voorschrijvende, 
dat b1J de bepaling van de werkelijke waarde 
van het onteigende geen rekening wordt ge
houden met een bestemming tot eenig doel
einde van openbaar nut van het onteigende 
als gevolg van een uitbreidingsplan of met 
een bouwverbod of met bijzondere voor
schriften ter bepaling van een voorgevel
rooilijn, als bedoeld in art. 2, 2e lid der Wo
ningwet, van bijzondere voorschriften ter 
bepaling van achtergevelrooilijnen geen ge-

wag maakt, zoodat de waarde van het per
ceel, thans als fotografisch atelier in gebruik, 
aanmerkelijk lager zou worden geschat, doch 
dat dit betoog, wat het eerste punt betreft, 
niet opgaat, aangezien de burgemeester van 
Hilversum in zijne toelichting tot het besluit 
uitdrukkelijk heeft toegezegd n a de onher
roepelijke goedkeuring der verordening de 
noodige stappen te zullen doen, om voor de 
verbreeding van den Luitgardeweg den noo
digen grond langs minnelijken weg, dan wel 
door middel van onteigening te verkrijgen, 
welke toezegging in zijn ambtsbericht van 
21 J an. 1943 nogmaals is bevestigd, terwijl 
het argument, aan art. 92 der Onteigenings
wet ontleend, evenmin klemmend is, vermits 
de geprojecteerde achtergevelrooilijn, welke 
van het perceel Emmastraat Nr. 4 slechts 
een onbeteekenend gedeelte afsnijdt en, 6e
geven de situatie ter plaatse geenszins on
aanvaardbaar is, niet beoogt een deel van 
het aan de genoemde Kerkelijke Gemeente 
toebehoorende perceel tot eenig doel van 
openbaar nut te bestemmen; 

dat de appellant ten slotte nog heeft aan
gevoerd, dat zonder verbreeding van den 
Luitgardeweg vóór den ingang van het thea
ter Gooiland de beoogde verkeersverbetering 
illusoir zal zijn, doch dat, blijkens de inge
wonnen ambtsberichten, al moge, zoolang de 
gevel van het genoemde theater niet achter
uit geplaatst is, de toestand ter plaatse nog 
eenigszins te wenschen overlaten, deze na de 
effectueering van de rooilijn toch aanzienlijk 
minder ongunstig zal geworden zijn; 

dat 111itsdien ook dit bezwaar van den ap
pellant n iet tot vernietiging van het bestre
den besluit behoort te leiden; 

Gezien de Woningwet; 
H eeft op grond van oar. x der Verordening 

Nr. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche D eparte
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

28 Juli 1943 . UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Rotterdam. (Wet M id
delbaar Onderwijs art. 29; Ambtenare:1-
wet 1929 art. 58, xe lid.) 

De burgemeester van R . bezat de b e
voegdheid de directrice eener gemeente
lijke H . B. S. te schorsen, doch van die 
bevoegdheid is te dezen misbruik ge
maakt, nu zij is aangewend tegen klaag
ster op dezen grond, dat klaagster geen 
gevolg heeft gegeven aan zekere op
dracht van den wethouder van Onder
wijs; die opdracht nl. hield verband met 
een verzoek van den Secretaris-Generaal 
0., W . en C ., waaromtrent de wethouder 
in het onzekere verkeerde, of zij n be
middeling tusschen dat rijksorgaan en 
klaagster wel op prijs werd gesteld. _ Het 
bestreden Schorsingsbesluit werd geno
m en, nadat was gebleken, dat die bemid-
deling niet ·noodig werd geacht. · 
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Uitspraak in zake: 
Dr. J. J. van Dullemen, wonende te Rot

terdam, klaagster, gemachtigde Mr. L . J. 
Hijmans van den Bergh, advocaat te Rotter
dam, 

tegen : 
den Burgemeester der gemeente Rotterdam, 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te Rotterdam; 
· Gezien de stukken en gelet op de behan

deling van het twistgeding ter openbare te
rechtzitting; 

Ten aanzien der feiten: 
0 . dat verweerder, gelet op het bepaalde 

bij art. 29 der Middelbaar Onderwijswet, en 
overwegende dat klaagster heeft geweigerd 
een haar door den Wethouder van Onderwijs 
en Volksontwikkeling gegeven opdracht uit 
te voeren, haar bij besluit van 20 April 1943 
met ingang van 22 April 1943 met behoud 
van haar bezoldiging voorloopig in haar ambt 
van Directrice van de Gemeentelijke Hoo
gere Burgerschool voor Meisjes heeft ge
schorst en haar den toegang tot de onder haar 
leiding staande school heeft ontzegd, zulks 
in afwachting van verdere jegens haar te ne
men maatregelen; 

0 . dat klaagster van dit besluit tijdig in 
beroep is gekomen, aanvoerende : 

"dat de Burgemeester van Rotterdam het 
besluit, waartegen beroep, heeft genomen op 
grond van de overweging, dat de klaagster in 
haar ambt geweigerd zoude hebben een haar 
door den Wethouder van Onderwijs en Volks
ontwikkeling gegeven opdracht uit te voeren; 

dat deze overweging kennelijk doelt op de 
navolgende gebeurtenissen: 

- In de tweede helft van de maand De
cember 1942 ontving klaagster - recht
streeks van het desbetreffende Departement 
- een circulaire, gedateerd 15 December 
1942, van den Heer Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, met de in die 
circulaire genoemde formulieren. 

- Bij brief van 20 Januari 1943 verzocht 
de Administrateur aan de afdeeling Onder
wijs en Volksontwikkeling der gemeente Rot
terdam, namens den Wethouder van Onder
wijs en Volksontwikkeling, aan klaagster hem 
mede te deelen, of de boven bedoelde formu
lieren reeds weder ingevuld aan het Departe
ment waren aangeboden. 

- Deze vraag is op 27 Januari 1943 door 
de klaagster schriftelijk ontkennend beant
woord. 

- Bij brief van 2 Februari 1043 deelde de 
Wethouder van Onderwijs en Volksontwik
keling aan klaagster mede haar op te dragen 
de toezending van de bovenbedoelde formu
lieren aan de oud-leerlingen harer school 
"nog heden" te doen plaats vinden en daarna 
onverwijld aan den wethouder mede te dee
len, dat aan deze opdracht was voldaan. 

- Op s Februari 1943 zette klaagster in 
een mondeling onderhoud met den Wethou
der haar bezwaren uiteen en zij bevestigde 
dit onderhoud bij haar brief van 8 Febr. 1943. 

Bij brief van 20 Februari 194, vroeg 
vervolgens de Heer Inspecteur van het On
derwijs in algemeenen dienst, Dr. D. G. Noor
dijk, - na een mondeling onderhoud -, aan 
klaagster hem nog eens schriftelijk haar be
zwaren tegen de invulling der formulieren 
uiteen te zetten, dezelfde welke verzoekster 
aan den Wethouder voornoemd had kenbaar 
gemaakt. 

- Naar aanleiding daarvan schreef klaag
ster op 24 Februari 1943 aan den Inspecteur 
als volgt: 

,,In antwoord op Uw schrijven van 20 Fe
bruari j.1. heb ik de eer U mede te deelen, 
dat naar mijn inzicht het niet binnen de com
petentie van den wethouder ligt, zich in te 
laten met het al dan niet gevolg geven door 
mij aan een verzoek, mij rechtstreeks door 
den Secretaris-Generaal gedaan, nog afge
scheiden van de moeilijkheden, die er voor 
mij uit zouden voortvloeien, indien ik gege
vens zou moeten verstrekken omtrent per
sonen, die in geen enkel verband meer tot de 
school staan." 

- Nadien is zonder meer het besluit van 
20 April 1943, waartegen beroep, genomen. 

dat nu, gelijk ook uit het voorafgaande 
volgt, de "opdracht" van den Wethouder van 
Onderwijs en Volks·ontwikkeling van 2 Fe
bruari 1943 onbevoegdelijk is gegeven, zulks: 

in de eerste plaats, omdat die Wethouder 
niet bevoegd was zich in te laten met het 
voormelde verzoek, door den Secretaris-Ge
neraal voormeld rechtstreeks aan klaagster 
gedaan, en zeker niet bevoegd was ten aan
zien van de voldoening aan dat verzoek de 
klaagster eenigerlei opdracht te geven, en 

in de tweede plaats, omdat geen enkel 
rechtsvoorschrift op klaagster de verplich
ting legde, of haar zelfs maar de bevoegdheid 
gaf eenerzijds mededeelingen te doen om
trent oud-leerlingen van hare school en/of 
anderzijds van oud-leerlingen het geven van 
inlichtingen en/of het invullen en/of toezen
den van formulieren te eischen; 

dat in het bijzonder ook de gemeentelijke 
verordening, regelende de verplichtingen van 
klaagster in haar ambt, te dezen aanzien 
zwijgt; 

dat derhalve, gelijk eveneens ook uit het 
voorafgaande volgt, er ten deze geen sprake 
is geweest van eene weigering van klaagster 
om een haar door den Wethouder voornoemd 
gegeven opdracht uit te voeren, welke tot 
hare schorsing aanleiding zoude kunnen ge
ven; 

dat immers de bedoelde "opdracht" onbe
voegdelijk werd en is gegeven, zoodat ver
zoekster, minst genomen, het recht had daar
aan niet te voldoen, en in elk geval zoowel 
rechtens als feitelijk in de onmogelijkheid 
verkeerde de "opdracht" na te komen, omdat 
zij alle zeggingschap over oud-leerlingen ha
rer school miste; 

dat eenig ander feit, waaruit zoude kunnen 
worden afgeleid een weigering van klaagster, 
om een haar door den Wethouder voormeld 
gegeven opdracht uit te voeren, zich niet 
heeft voorgedaan; 

dat mitsdien het besluit, waarvan beroep, 
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zoowel feitelijk als rechtens met de toepas
selijke algemeene voorschriften, in het bij
zonder ook met art. 29 van de Wet op het 
middelbaar onderwijs strijdt, hebbende im
mers klaagster niet geweigerd een haar door 
den Wethouder voornoemd bevoegdelijk ge
geven opdracht uit te voeren, zoodat het be
sluit tot schorsing feitelijk en rechtens grond
slag mist; 

dat een schorsing, als waartoe ten deze be
sloten, rechtens niet toelaatbaar is, indien 
zich geen feiten hebben voorgedaan, welke 
zulk een schorsing wenschelijk of noodzake
lijk doen ziin; 

dat in elk geval de Burgemeester voormeld 
bij het nemen van zijn besluit, waartegen be
roep, van zijne bevoegdheid tot schorsing 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt, 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

dat, voorzoover hier eene straf is opgelegd, 
e n voorzoover klaagster eenige overtreding 
mocht hebben gepleegd (quod non) er tus
schen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtreding onevenredigheid bestaat; 

dat tot het nemen van "verdere maatrege
len" jegens klaagster noch recht noch reden 
bestaat;" 

weshalve klaagster heeft gevorderd het 
voormelde besluit van den Burgemeester van 
R otterdam nietig te verklaren en te bepalen 
dat de Burgemeester dat besluit zal intrek
ken en klaagster onmiddellijk in de uitoefe
ning van haar ambt zal herstellen zonder het 
nemen van verdere maatregelen als in het 
bestreden besluit bedoeld; 

0. dat door verweerder een contra-memo
rie niet is ingediend; 

0. dat deze zaak vervolgens is behandeld 
ter openbare terechtzitting van 19 Juli 1941, 
waar klaagster is verschenen, bijgestaan door 
haren raadsman Mr. L. J . Hijmans van den 
Bergh, alsmede namens verweerder diens ge
machtigde Mr. L. A. Vreeswijk; 

In rechte: 
0. dat blijkens het schrijven van verweer

der d.d. 10 Juni 1943 voor klaagster geen 
beroep openstond op eenige krachtens alge
meen verbindende regels optredende Com
missie, als bedoeld in art. 3, lid 2 sub b der 
Ambtenarenwet 1929, weshalve het Ambte
narengerecht bevoegd is in het onderhavige 
geschil te oordeelen; 

0. dat : 
a. de Secretaris-Generaal van het Depar

tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming tot klaagster het volgende 
schrijven d.d . 15 D ecember 1942 heeft ge
richt: 

,.In opdracht van den Commissaris-Gene
raal van Bestuur en Justitie heb ik een vra
genlijst doen vervaardigen. 

D e daarop gestelde vragen moeten door 
hen, die in het jaar 1941 of 1942 met goed 
gevolg eindexamen aan Uw school hebben 
afgelegd, worden beantwoord. 

Ik verzoek U aan elk van hen één exem
plaar van de lijst te doen toekomen. 

De terugontvangen formulieren gelieve U 

zoo spoedig mogelijk gezamenlijk aan mijn 
Departement te zenden. Daarbij gelieve U 
mij een opgave te verstrekken van de namen 
en adressen van allen, die in het jaar 1941 of 
dit jaar met goed gevolg eindexamen aan Uw 
school hebben afgelegd. 

Met een kruisje achter de namen kunt Gij 
aanmerken degenen, die het formulier niet 
hebben teruggezonden. Afzonderlijk dient Gij 
te vermelden degenen aan wie het formulier 
niet is uitgereikt bij gebreke van een bekend 
adres."; 

b. verweerder (lees: de Wethouder van On
derwijs en Volksontwikkeling, Red.) bij mis
sive van 8 Januari 1941 aan den Secretaris
Generaal het volgende heeft gemeld: 

,.Naar ik meen te weten, zijn kort geleden 
door of vanwege Uw Departement recht
streeks aan rectoren van gemeentelijke gym
n asia en directeuren van gemeentelijke hoo
gere burgerscholen inlichtingen gevraagd 
omtrent oud-leerlingen, die deze onderwijs
inrichtingen in 1941 en 1942 verlieten . 

Indien bovenstaande juist is en de terug
zending der ingevulde vragenformulieren 
moeilijkheden mocht opleveren, zulks als ge
volg van een actie om aan het verzoek tot 
inzending niet te voldoen, verklaar ik mij, 
mede namens den Burgemeester van Rotter
dam, bereid, mijn bemiddeling voor de regel
matige inzending der formulieren te verlee
nen."; 

c. de Secretaris-Generaal hierop bij brief 
van 1 Februari 1943 heeft geantwoord als 
volgt: 

" In verband met de omstandigheid, dat ik 
de in Uw nevenvermelden brief bedoelde 
aangelegenheid zelf in overleg met de Duit
sche autoriteiten regelt, acht ik het niet noo
dig, dat gij Uw bemiddeling verleent voor de 
inzending der ingevulde formulieren voor de 
vragenlijst door hoofden van onderwijsin
richtingen te Rotterdam."; 

d. verweerder (lees: de Wethouder van 
Onderwijs en Volksontwikkeling, Red.) bij 
missive van 2 Februari 1943 aan klaagster 
als volgt schreef : 

"Naar aanleiding van Uw bovenvermeld 
schrijven, waaruit blijkt dat de vragenformu
lieren betreffende de oud-leerlingen Uwer 
school niet aan dezen zijn toegezonden, draag 
ik U op, die toezending nog heden te doen 
plaatsvinden en mij daarna onverwijld mede 
te deelen, dat aan deze opdracht is voldaan."; 

0. dat verweerder ingevolge art. 29 der 
Middelbaar Onderwijswet bevoegd was 
klaagster te schorsen en het Gerecht van oor
deel is, dat bij de bestreden beslissing niet in 
striid is gehandeld met eenig ter zake toe
oasselijk algemeen verbindend voorschrift; 

0. voorts, dat verweerder (lees : de Wet
houder van Onderwijs en Volksontwikkeling, 
Red.) aanvankelijk het ook naar het oordeel 
van het Gerecht juiste standpunt heeft inge
nomen, dat het Fedelijk was ten deze zijner
zijds niet tusschenbeide te komen zonder dat 
hij het betrokken Rijksorgaan daarin had ge
kend en hij kennelijk om die reden zijn boven 
sub b vermelde aanbieding tot bemiddeling 
heeft gedaan; 
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0 . evenwel dat verweerder * vervolgens 
van deze gedragslijn op twee punten is afge
weken n .l. door : 

1 °. zonder het antwoord van den Secreta
ris-Generaal af te wachten de opdracht aan 
klaagster te geven vermeld sub d; 

2 °. zijn bestreden besluit tot schorsing te 
nemen en wel op 20 April 1943, derhalve op 
een tijdstip, toen hij inmiddels kennis had 
gekregen van den brief van den Secretaris
Generaal bovenbedoeld sub c, inhoudende 
dat het Rijksorgaan de onderhavige aange
legenheid zelf in overleg met de Duitsche 
autoriteiten regelde en daarom de aangebo
den bemiddeling niet noodig achtte; 

0. dat het Gerecht op grond van een en 
ander van oordeel is, dat verweerder van zijn 
bevoegdheid tot schorsing kennelijk een an
der gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor zij is gegeven; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd en moet worden 
nietig verklaard; 

0. dat klaagster nog heeft gevorderd te be
palen, dat zij in de uitoefening van haar ambt 
onmiddellijk zal worden hersteld, zulks zon
der het nemen van "verdere maatregelen" als 
in het bestreden besluit bedoeld; 

0 . dienaangaande dat het Gerecht niet be
voegd is uitspraak te geven over maatregelen, 
welke op 20 April 1943 nog slechts afgewacht 
werden en welker inhoud niet bekend was; 

Rechtdoende in naam van het recht! 
Verklaart nietig het besluit van den Bur

gemeester van R otterdam d.d. 20 April 194~: 
Verklaart klaagster niet-ontvankelijk voor 

zoover meer en anders door haar gevorderd is. 

Het tegen deze uitspraak aanvankelijk 
door verweerder ingesteld hooger beroep is 
ingetrokken. Red. 

(A.B.) 

12 Augustus 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Bestemming van den weg door den 
eigenaar tot openbaren weg en medewer
king van de overheid? Overeenkomst tus
schen Gemeente, Rijkswaterstaat en R. 
v. T. op de Spoorwegdiensten gesloten, 
inhoudende dat de weg als openbare weg 
zou worden aangelegd. I s aan die be
paling uitvoering gegeven? 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester van Maastricht tegen een 
uitspraak van den R . v . B . v. d. Directe Be
lastingen te Roermond van 4 December 1942 
betreffende een aan de N. V. X te Maastricht 

* Noot van de Redactie: Deze voorstelling 
van zaken is, gelijk uit de toegevoegde ver
beteringen blijkt, niet geheel juist. Slechts 
de afwijking der gedragslijn sub 2° geldt 
rechtstreeks verweerder ; die sub 1 ° betreft 
den Wethouder van Onderwijs en Volksont
wikkeling. 

opgelegden aanslag in de straatbelasting dier 
gemeente voor het belastingjaar 1942 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 van de Verordening op de hef

fing van een straatbelasting in de Gemeente 
Maastricht luidt : 

"Ter verkrijging van een billijke bijdrage 
in de kosten ten laste der gemeente komende 
voor aanleg en onderhoud van de openbare 
wegen, voor hunne verlichting en voor af
voer van water en vuil in het gedeelte der 
gemeente Maastricht, hetwelk valt buiten 
het gebied der gemeente, dat kadastraal 
wordt aangeduid als: ,,gemeente Oud-Vroen
hoven", ,,Gemeente St. Pieter" en "Gemeen
te Maastricht Secties F, G en H." wordt in 
dat gedeelte der gemeente onder den naam 
van "Straatbelasting" van gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, welke 
aan openbare landwegen belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, 
eene belasting geheven, als bedoeld in artikel 
280 der Gemeentewet"; 

dat belanghebbende, na vruchtelooze re
clame tegen bovengenoemden aanslag, zich 
heeft gewend tot den R. v. B ., die heeft 
overwogen: 

,,dat appellante aanvoert, da t hare gebouw
de eigendommen noch belenden aan, noch in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van 
openbare landwegen, aangezien de eenige 
toegangsweg naar hare gebouwde eigendom
men geen openbare, doch een particuliere 
weg is en de dichtstbij gelegen openbare land
weg zich bevindt op een afstand van onge
veer 200 meter van appellante's terreinen; 

dat blijkens den inhoud der door partijen 
ingediende stukken de eenige weg, waaraan 
de gebouwde eigendommen van appellante 
belenden, particulier eigendom is, terwijl de 
gemeente beweert, dat deze het karakter 
draagt van openbaren weg en appellante zulks 
betwist; 

dat partijen het er over eens zijn, dat bui
ten evenbedoelden weg de dichtstbij gelegen 
openbare weg zich op een afstand van 275 
meter van appellante's gebouwde eigendom
men bevindt, y.aaruit de Raad afleidt, dat 
die eigendommen noch daaraan grenzen noch 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan liggen; 

dat dus het eenige te beslissen geschilpunt 
is de vraag, of het bedoelde particuliere eigen
dom, waarvan vaststaat dat het binnen de ge
meente Maastricht gelegen is, een openbare 
landweg is; 

dat tot appellante's gebouwde eigendom
men met daarbij behoorende erven toegang 
wordt verkregen door een weg, waarvan 
sprake is in eene door de gemeente Maas
tricht krachtens raadsbesluit dd. 22 Mei 1900 
op 24f31 Augustus 1900 met den Rijkswater
staat en den Raad van Toezicht op de Spoor
wegdiensten in verband met den bouw van 
een goederenstation aan den Statensingel ter 
plaatse gesloten overeenkomst, waarvan ar
ti kei 4 luidt als volgt: ,,wanneer de overbrug
ging van het zijkanaal naar de mestvaalt van 
de gemeente geschikt gemaakt wordt voor 
den aanleg van een rijweg ten behoeve van 
het gewone verkeer, zal zonder kosten voor 
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de gemeente, tegelijkertijd in aansluiting met 
dien rijweg over de overbrugging een open
bare weg worden aangelegd ter verbinding 
van het Rijksterrein en openbare wegen, ge
legen ten Zuiden van de Nieuwe Havenkom, 
met de Rijksterreinen ten Noorden van die 
Havenkom en met de eigendommen van de 
gemeente gelegen tusschen de gemeenteter
reinen, welke bij deze overeenkomst in eigen
dom aan het Rijk afgestaan worden,de nieuwe 
Havenkom en de Zuid-Willemsvaart. Wan
neer de gemeente verharding van dien weg 
wenscht, vóórdat die door het Rijk wordt 
noodig geacht, mag de gemeente die verhar
ding op hare kosten aanbrengen onder ver
plichting van onderhoud, alles ten genoegen 
van den sub I genoemden Hoofdingenieur"; 

dat de gemeente aanvoert: dat door het 
afsluiten en de uitvoering van deze overeen
komst volledig is voldaan aan de eischen, 
welke de jurisprudentie stelde ten aanzien 
van het openbaar worden van wegen in den 
tijd vóór het in werking treden van de We
genwet, immers door den eigenaar van den 
grond werd contractueel vastgelegd, dat deze 
weg een openbare weg zou worden en daar
door gaf hij dus aan den weg de bestemming 
van openbaren weg, terwijl de overheid, in 
casu de gemeente, de bestemming van dien 
weg als openbaren weg niet alleen officieel 
bij raadsbesluit aanvaardde, maar zelfs con
tractueel stipuleerde en vastlegde; dat om
trent de uitvoering van de overeenkomst en 
den daadwerkelijken aanleg van den weg 
geen dubium kan aanwezig zijn; dat het ge
meentebestuur van Maastricht, waar uit het 
gemeentelijk archief dienaangaande geen 
concrete gegevens te putten waren, zich in 
1940 bij schrijven d.d. 13 Maart Afd. II no. 
85, heeft gewend tot de Directie der Neder
landsche Spoorwegen te Utrecht met de 
vraag welke dienst dezen weg aanlegde en in 
welk jaar; dat Burgemeester en Wethouders 
dat schrijven letterlijk eindigden met den 
passus: ,,Aangezien uit onze dossiers niet 
blijkt, wanneer bedoelde weg is aangelegd, 
zouden wij het zeer op prijs stellen van Uwe 
Directie te mogen vernemen, dat deze weg 
door Uwen dienst werd aangelegd onder op
gave tevens van het jaar waarin zulks heeft 
plaats gehad"; dat voornoemde Directie bij 
schrijven dd. 9 April 1940 Dienst van Weg 
en Werken, 1e Afd. G . 226 No. 3337 in ant
woord hierop letterlijk mededeelde: ,,dat de 
onderwerpelijke weg door de toenmalige 
spoorwegexploitante voor rekening van het 
Rijk in 1903 is gemaakt als onverharde weg. 
Hij diende zooals uit de U bekende overeen
komst d.d. 24/31 Augustus 1900 blijkt, ter 

verbinding van bepaalde Gemeente- en Rijks
terreinen"; dat mitsdien vaststaat - wat in 
deze decisoir is - dat de weg, die toegang 
heeft naar reclamante's gebouwde eigendom
men met de daarbij behoorende erven, is een 
weg welke is aangelegd door den eigenaar, 
die daaraan expressis verbis de bestemming 
van openbaren weg heeft gegeven, terwijl de 
gemeentelijke overheid deze bestemming als 
zoodanig expressis verbis en officieel niet 
.alleen heeft aanvaard, maar zelfs heeft ge-

stipuleerd, zoodat die weg sedert 1903 is een 
openbare weg; dat overigens de weg in kwes
tie ook o.a. door den Minister van Water
staat - mede-contractant in de meergenoem
de overeenkomst van 24/31 Augustus 1900 -
daadwerkelijk is beschouwd als een voor ieder 
openstaande verkeersweg, immers genoemde 
Minister heeft d.d. 22 Januari 1912 no. 222 
Afd. Spoorwegen aan de voorgangster van 
reclamante eene vergunning verleend voor 
den aanleg van een spoorweglijn op een ge
deelte van den weg in kwestie en in deze ver
gunning expressis verbis bedongen als volgt: 
"Het verkeer over den toegangsweg moet 
zoo min mogelijk worden belemmerd", zoo
dat de Minister van Waterstaat dezen weg 
beschouwde als een openbaren weg; dat ove
rigens ook in de praktijk deze weg steeds 
voor een ieder zonder eenige reserve is toe
gankelijk geweest en de weg daadwerkelijk 
ook werd gebruikt o.a. door de schippers, die 
met hun schepen aan de zij de van·reclaman
te's fabriek in de Havenkom liggen en door 
spoorwegpersoneel, dat via een zijingang naar 
het spoorwegemplacement ter plaatse gaat 
en voorts door ieder, die van den weg wensch
te gebruik te maken; 

dat appellante daartegen aanvoert: dat de 
bedoelde overeenkomst, waarvan art. 4 werd 
'aangehaald, niet is uitgevoerd en de feitelijke 
toestand sedert 1900 een aparte contradictie 
vormt tegen de voornoemde clausule; dat in 
de overeenkomst uitsluitend staat, dat de 
overbrugging geschikt moet worden gemaakt 
voor den aanleg van een rijweg, dienende 
voor het gewone verkeer; deze rijweg is ech
.ter niet aangelegd door de gemeente, die 
zulks zelfs weigerde, doch, zooals gezegd, 
door de N.V. X, en niet voor het gewone ver
keer, doch ten eigen behoeve; dat de N.V. X 
ook verder den weg onderhield; de gemeente 
heeft zich nooit om den weg bekommerd, 
voordat zij ontdekte, dat deze haar de ge
legenheid gaf om belasting te heffen; dat 
zooals uit de kaart en een hierbij in het ge
ding gebrachte photo volgt, sedert jaren zich 
bij het punt, waar de weg begint een bordje 
bevindt, waarop staat N.S. - Eigen Weg", 
aldaar door de Nederlandsche Spoorwegen 
aangebracht; 

dat door appellante in het geding zijn ge
bracht een drietal brieven dd. 9 April 1940, 
3 Mei 1941 en October 1941, door de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen tot organen 
van het gemeentebestuur van Maastricht ge
richt, waarvan de juistheid door de gemeente 
niet wordt betwist; 

dat in den eersten der brieven gemelde 
Directie in antwoord op een vraag van het 
gemeentebestuur, welke dienst den weg aan
legde en in welk jaar, mededeelt dat de weg 
in 1903 door de toenmalige spoorwegexploi
tatie voor rekening van het Rijk is gemaakt 
als onverharde weg; 

dat in den brief van 3 Mei 1941 door de 
Directie wordt gezegd, dat zelfs het nauw
keurigste onderzoek niet heeft kunnen aan
toonen, dat partijen na den aanleg ooit de 
bestemming van openbaren weg aan dien 
weg hebben gegeven en dat er daarentegen 



1943 12 AUGUSTUS 222 

wel aanwijzingen zijn dat althans de mede
contractant de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen dien w,,g niet als open
baar heeft beschouwd, dat zij een bordje 
,,Eigen Weg" heeft geplaatst en vergunnin
gen aan derden gegeven, allemaal daden, die 
aan de gemeente bekend moeten zijn geweest, 
doch waartegen de gemeente nimmer heeft 
geprotesteerd; dat genoemde Directie uit de 
feiten de conclusie trekt, dat partijen, mis
schien stilzwijgend, maar in ieder geval door 
daden zeer uitdrukkelijk te kennen hebben 
gegeven af te zien van hun oorspronkelijk 
voornemen om den weg openbaar te maken; 

dat de Raad op grond van door partijen 
verstrekte inlichtingen aanneemt, dat de 
overbrugging, waarvan in artikel 4 der over
eenkomst van 2tlf31 Augustus 1900 sprake 
is, geschikt is gemaakt voor den aanleg van 
een rijweg voor het gewone verkeer en dat in 
aansluiting aan dien rijweg een weg is aange
legd ter verbinding van het Rijksterrein en 
de openbare wegen, gelegen ten Zuiden van 
die Nieuwe Havenkom met de Rijksterrei
nen ten Noorden van die Havenkom en met 
de in de overeenkomst bedoelde eigendom
men der gemeente, welke weg dezelfde is als 
die, waarvan de openbaarheid thans in con-
test is; . 

"dat de gemeente beweert, dat die weg 
krachtens gemelde overeenkomst als open
bare weg is aangelegd en sinds den aanleg als 
zoodanig is gebezigd, doch zulks door ai;;pel
lante is ontkend en de gemeente in gebreke 
is gebleven haar b~wering aannemelijk te 
maken; 

"dat immers uit de bepaling, dat volgens 
die overeenkomst die weg als openbare weg 
zal worden aangelegd, nog niet volgt, dat die 
bepaling ook ten uitvoer is gelegd; 

"dat uit het als voormeld in het schrijven 
van 3 Mei 1941 door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen aangevoerde veeleer 
blijkt, dat die weg als eigen weg der Spoor
wegen is aangelegd zonder dat daaraan de 
bestemming van openbaren weg is gegeven, 
in welken toestand de gemeente destijds 
heeft berust; 

,,dat de vergunning van 22 Januari 1912, 
waarop de gemeente zich beroept, den Raad 
geen aanleiding geeft tot een andere ziens
wijze, omdat daarin niets voorkomt, dat op 
de openbaarheid van den weg wijst, terwijl 
uit het feit dat de Minister van Waterstaat 
beschikkingen treft over een gedeelte van 
dezen weg zonder de gemeente daarin te ken
nen, er eerder op wijst, dat de bedoelde weg 
n iet tot openbaren weg is geworden krach
tens een bestemming, die door de gemeente 
is aanvaard; 

,,dat de Raad niet gebleken is, dat de be
doelde weg steeds voor ieder zonder eenige 
reserve is toegankelijk geweest, doch het 
plaatsen van borden "Eigen Weg" het tegen
deel aannemelijk maakt en uit het gebruiken 
van den weg door schippers en andere per
sonen, die daar ter plaatse werkzaamheden 
te verrichten hebben , niet de conclusie kan 
worden getrokken, dat de weg als openbare 

weg wordt gebruikt, minder nog dat aan den 
weg de bsstemming van openbaren weg is 
gegeven; 

,,dat de Raad op deze gronden aanneemt, 
dat niet vaststaat, dat de bedoelde weg is 
een openbare weg en de verordening op de 
Straatbelasting der gemeente Maastricht ten 
deze toepasselijk is, zoodat de aanslag niet 
kan worden gehandhaafd:" 

waarop de Raad den opgelegden aanslag 
(lees : de bestreden beschikking en den daar
bij gehandhaafden aanslag) heeft vernietigd : 

0 . dat in cassatie wordt gesteld: S. of v. t. 
van art. 1 van de Verordening op de heffing 
eener straatbelasting in de Gemeente Maas
tricht en van de wettelijke bepalingen, welke 
vóór het in werking treden van de Wegenwet 
betrekking hadden op de openbaarheid van 
wegen tot toelichting waarvan wordt aange
voerd, dat de R. v. B. zoowel de bestemming 
van den weg tot openbaren weg door den 
eigenaar als de medewerking van de over
heid volledig als feiten erkent en toch niet tot 
openbaarheid van den weg concludeert; dat 
de openbaarheid tot stand kwam ipso facto 
door den aanleg van den weg in verband met 
de tevoren gesloten overeenkomst, waarbij de 
eigenaar bij voorbaat de bestemming van 
openbaren weg vastlegde en de gemeentelijke 
overheid haar medewerking verleende; dat 
de Raad eischt, dat bovendien nog eens be
wezen wordt, dat de weg als openbare weg 
wordt gebruikt en dat na den aanleg van den 
weg nogmaals formeel de bestemming van 
openbaren weg is gegeven; 

0. dienaangaande: 
dat de R . v . B. van oordeel is, dat de be

stemming door den eigenaar en de medewer
king van de overheid niet aannemelijk zijn 
gemaakt; dat uit de omstandigheid dat de 
bewuste overeenkomst een bepaling bevat, 
volgens welke de weg als openbare weg zou 
worden aangelegd, nog niet volgt, dat die 
bepaling ook ten uitvoer is gelegd, integen
deel uit den genoemden brief van 3 Mei 1941 
veeleer blijkt, dat de bestemming van open
baren weg aan den weg niét is gegeven, en 
de vermelde door den Minister van Water
staat getroffen beschikkingen er eerder op wij
zen dat de weg niet is geworden tot open
baren weg krachtens een bestemming, die 
door de gemeente is aanvaard, terwijl voorts 
den Raad niet is gebleken, dat de weg steeds 
voor ieder zonder eenige reserve is toegan
kelijk geweest; 

dat hieruit volgt, dat de grief, uitgaande 
van een volledige erkenning door den Raad 
van den door een eigenaar gegeven bestem
ming en een door de overheid verleende me
dewerking, feitelijken grondslag mist; 

dat overigens 's Raads beslissing is van 
feitelijken aard en wordt gedragen door de 
daarvoor aangevoerde gronden; 

dat het beroep mitsdien niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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z2 Augustus z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 299, 300.) 

Vermakelijkheidsbelasting. Meer be
zwaarschriften terzake van verschillende 
bedragen door den Burgemeester bij één 
enkele beschikking afgewezen. Op ieder 
bezwaarschrift had bij afzonderlijke be
schikking uitspraak moeten worden ge
daan. De R. v. B. had dus de beschikking 
van den Burgemeester moeten vernie
tigen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat belanghebbende op 4 Augustus 1939 

bij den Raad der genoemde gemeente een be
zwaarschrift heeft ingediend ter zake van 
verschillende bedragen aan vermakelijkheids
belasting, door haar betaald van 9 Juni 1939 
tot en met r Augustus 1939, en vervolgens 
op 30 September 1939 een dergelijk bezwaar
schrift ter zake van verschillende bedragen, 
door haar betaald van 3 Augustus 1939 tot 
en met 18 September 1939; 

dat de Burgemeester der gemeente, ter 
waarneming van de taak van den Raad dier 
gemeente, bij eene enkele, op 3 Juli 1942 
genomen beschikking op de beide bezw~ar
schriften in afwijzenden zin heeft beschikt; 

dat op het beroep, daartegen door belan~~ 
hebbende ingesteld, de Raad van Beroep biJ 
uitspraak van 30 November 1942 die beschik
king heeft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in cassatie naast 
verschillende grieven tegen de heffing van 
de van haar gevorderde belasting, aanvoert, 
dat de Raad van Beroep de beschikking van 
den Burgemeester had moeten vernie~ig~n, 
nu die beschikking inhield eene beshssmg 
op de beide door haar ingediende bezwaar
schriften; 

0. dienaangaande: 
dat het te dezen betreft het in art. 300, 

tweede lid der Gemeentewet voorziene ge
val van e~ne betaling van belasting waar
voor geen kohieren worden opgemaakt en 
dus ook geen aanslagen worden opgelegd; 

dat in zulk een geval geen reden bestaat, 
terzake van iedere betaling een afzonderlijk 
bezwaarschrift te verlangen, doch anderzijds 
op ieder bezwaarschrift, __ tegen een -~f meer 
betalingen ingediend, biJ afzonderhJke be
schikking uitspraak moet worden gedaan; 

dat nu de Burgemeester dit te dezen heeft 
nagel;ten en bij ééne beschikking uitspraak 
heeft gedaan op twee bezwaarschriften, de 
Raad van Beroep deze beschikking had be
hooren te vernietigen en door dit na te laten, 
bij zijne uitspraak het genoemde art. 300 ~er 
Gemeentewet, in verband met art. 299 dier 
wet, heeft geschonden; 

dat derhalve de bestreden uitspraak niet 
in stand kan blijven, terwijl de Hooge Raad, 
doende wat de Raad van Beroep had behoo
ren te doen, de beschikking van den Burge
meester moet vernietigen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; . 
Vernietigt mede de voormelde beschik

king van den Burgemeester op de ingediende 
bezwaarschriften:. (N. J .) 

r9 Augustus 1943. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van B eroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 58, re lid en 60, 2e lid.) 

"Ne bis in idem". Het gemeentelijke 
scheidsgerecht van Y. mag slechts een
maal over hetzelfde feit oordeelen. In dit 
geval is het niet ten onrechte tweemaal 
in de ontslagkwestie van X . betrokken 
geworden, aangezien het de eerste maal 
een meening heeft uitgesproken naar 
aanleiding van het hooren van X., de 
tweede maal een uitspraak heeft gegeven 
op grond van het beroep van X. tegen 
zijn ontslag. 

Toen X . binnen een maand na de uit
spraak van het Scheidsgerecht nog niet 
tot de hervatting zijner functies was toe
gelaten, moest het administratief orgaan 
geacht worden een weigering te hebben 
uitgesproken. Tegen die weigering had 
X. binnen 30 dagen beroep moeten in
stellen. Nu hij dat niet heeft gedaan, 
heeft hij de rechten, uit bedoelde uit
spraak voortvloeiende, verwerkt. 

Uitspraak in zake: 
X., wonende te Y., eischer in hooger be

roep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. J. de Vrieze, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Burgemeester van Y., gedaagde in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden Mr. N. 
Heeg, advocaat, wonende te Naarden. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Y., kennelijk 

waarnemende de taak van den Raad dier 
gemeente, 

gezien een adres van X., ontslagen hoofd
ambtenaar bij den technischen dienst der 
gemeentebedrijven, dd. (17) Juli 1941, waar
bij hij, zich beroepende op het advies van het 
Scheidsgerecht ingevolge het Ambtenarenre
glement der gemeente Y. dd. 19 December 
1939 (verg. hier C. R. v. B. ro April 1941, 
C. V. 1941, blz. 96, R ed.), aan den Raad 
dier gemeente verzoekt, in de gelegenheid te 
worden gesteld zijn functies in die gemeente 
opnieuw waar te nemen, dd. 16 September 
1941 heeft besloten: 

a. voormeld advies van het scheidsgerecht 
dd. 19 December 1939 voor kennisgeving aan 
te nemen; 

b. aan adressant X. te doen weten, dat de 
wet inwilliging van zijn verzoek niet toe
laat; 

rustende dit besluit op de navolgende over
wegingen: 

.,0. dat bij de beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, dd. 18 November 
1940, B. Z. no. 1 A. Z. (C. V. 1940, blz. 384, 
Red.) wegens strijd met het algemeen belang 
is vernietigd het besluit van den Raad dezer 
gemeente, dd. 29 December 1939, waarbij 
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naar aanleiding van het bovenbedoelde ad
vies van het Scheidsgerecht een beslissing 
werd genomen, zoodat in overeenstemming 
met artikel 191 der Gemeentewet, ten aan
zien van dat advies alsnog opnieuw behoort 
te worden beslist; 

0. te dien aanzien, dat bij het raadsbe~luit 
van 27 Juli 1939 hetwelk werd genomen, na
dat ter zake door het Scheidsgerecht, op het 
verzoek van X., gehoord over het voornemen 
tot het verleenen van het hieronder vermelde 
ontslag, onder dagteekening van II Juli 1939 
advieso was uitgebracht, werd besloten: 

a. den Heer X., met ingang van 1 Augus
tus 1939, met inachtneming van het bepaal
de in artikel 71 van het Ambtenarenregle
ment, eervol onslag te verleenen uit alle func
ties, waarin hij van gemeentewege is be
noemd; 

b. den Heer X. een vergoeding toe te ken
nen op grond van artikel 68, se lid, 1e vol
zin, van het Ambtenarenreglement van ge
meentewege, tot een bedrag van f 1800 per 
jaar, uit te keeren in maandelijksche ter
mijnen, met dien verstande, dat het bedrag 
der vergoeding elk jaar opnieuw bij de be
grooting zal worden vastgesteld en dat de uit
keering ingaat één maand na de uitbetaling 
van het laatste salaris, waarop hij recht 
heeft; 

dat het bedoelde raadsbesluit van 27 Juli 
1939 bij het K. B. van 14 0ctober 1939, no. 
31 (C. V. 1939, blz. 599, Red.) wegens strijd 
met het algemeen belang werd vernietigd, 
voorzoover betreft het bepaalde onder b 
daarvan, zoodat het verleende eervol ontslag 
wegens ongeschiktheid nadrukkelijk werd ge
handhaafd en in stand gelaten; 

0. dat in deze omstandigheden het advies 
van het Scheidsgerecht, dd. 19 December 
1939 moet worden geacht te zijn uitgebracht 
in strijd met artikel 97, 1e lid van het Amb
tenarenreglement, vermits dit advies handel
de over feiten, waarover reeds eerder, im
mers bij het advies dd. 11 Juli 1939, door het 
Scheidsgerecht werd geoordeeld, terwijl t en 
aanzien van dat advies dd. II Juli 1939 door 
den Raad bereids een beslissing was geno
m en; 

0. dat uit een en ander volgt, dat het 
Scheidsgerecht ten onrechte X. in zijn beroep 
tegen het raadsbesluit van 27 Juli 1939 heeft 
ontvangen en de naar aanleiding van dat be
roep onbevoegdelijk gegeven uitspraak der
halve als ongegrond moet worden aange
merkt, zoodat het aan die uitspraak verbon
den advies aan den Raad van Y. niet tot een 
nieuwe beslissing kan leiden; 

0. bovendien, afgescheiden van het voor
afgaande, dat in de overwegingen van het 
aangehaalde K. B. is vastgesteld, dat, afge
zien van de vraag, of het niet wenschelijk 
ware geweest, indien aan X . voornoemd, de 
straf van niet-eervol ontslag zou zijn opge
legd, in ieder geval moet worden aangeno
men, dat meergenoemde X. blijk heeft gege
ven van ongeschiktheid, anders dan t enge
volge van ziels- of lichaa msgebreken, voor 
de waarneming van de door hem voorheen 

bekleede ambten, zoodat hij derhalve terecht 
uit den dienst der gemeente Y. is ontslagen , 

dat op grond daarvan en in verband met 
artikel 191 der Gemeentewet het Gemeente
bestuur wettelijk onbevoegd moet worden ge
acht tot het nemen van een beslissing, welke 
zou afwijken van de duidelijke uitspraak van 
het hoogste administratieve gezag"; 

0. dat het ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 21 April 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door X. tegen voormeld besluit ingestelde be
roep ongegrond verklaard en het besluit, 
waartegen beroep, bekrachtigd heeft ; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden vorderen
de, dat deze Raad die uitspraak zal vernie
tigen en voorts zal beslissen gelijk door 
eischer (bij zijn klaagschrift) was gevorderd; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot niet-ontvankelijk-verkla
ring van eischer in zijn beroep, althans tot 
handhaving van de vordering (bedoeld zal 
zijn uitspraak) van het Ambtenarengerecht, 
waarvan beroep; 

In rechte: 
0 . dat in dit geding moet worden onder

zocht, of het bestreden besluit van den Bur
gemeester der gemeente Y. kan worden aan
gevochten op een der gronden, genoemd in 
lid 1 van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929, 
zoodat moet worden beslist, of bedoeld be
sluit feitelijk of rechtens strijdt met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
ten dan wel of genoemde Burgemeester bij 
het nemen van dat besluit van zijn bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat blijkbaar, naar het oordeel van 
eischer, het bestreden besluit van 16 Septem
ber 1941 strijdt met artikel g6, lid 2, van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Y., aan
gezien het Scheidsgerecht ingevolge het 
Ambtenarenreglement dier gemeente, bij zijn 
uitspraak van 1g December 1939, bindend 
heeft beslist, dat het besluit van den raad 
van Y. van 27 Juli 1939, waarbij aan X. eer
vol ontslag werd verleend uit alle functies, 
waarin hij van gemeentewege is benoemd, 
werd nietig verklaard, zoodat de raad van 
Y. verplicht was hem, naar aanleiding van 
zijn verzoek van 17 Juli 1941, weder toe te 
laten tot de uitoefening van zijn functies; 

0. dat, blijkens het bestreden besluit, de 
Burgemeester van Y. die zienswijze niet 
deelt, immers van oordeel is, dat de uitspraak 
van het Scheidsgerecht dd. 19 December 
1939 onbevoegdelijk is gegeven, wijl in strijd 
met artikel 97, lid 1, van het Ambtenaren
reglement voornoemd, luidende: ,,Het 
scheidsgerecht oordeelt slechts eenmaal over 
hetzelfde feit ."; 

0. dat dit standpunt van den Burgemees
ter evenwel moet worden verworpen, omdat 
weliswaar het Scheidsgerecht reeds eerder 
over het voornemen van den raad tot het 
verleenen van ontslag aan X., op grond van 
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ongeschiktheid anders dan tengevolge van 
ziels- en lichaamsgebreken, was gehoord, 
doch het geven van een meening naar aan
leiding van dit hooren - hetwelk is voorge
schreven in artikel 68, lid .'i, van het Ambte
narenreglement, welk artikel deel uitmaakt 
van Hoofdstuk VIII, handelende over Einde 
der dienstbetrekking, en hetwelk plaats 
vindt, wanneer de ambtenaar drie dagen na
dat hem dit voornemen schriftelijk is mede
gedeeld, daartoe een schriftelijk en gedag
teekend verzoek bij Burgemeester en Wet
houders indient - niet valt onder het oor
deelen, waarvan sprake is in artikel 97, dat 
is geplaatst in Hoofdstuk X , handelende over 
het Scheidsgerecht, in welk hoofdstuk wordt 
geregeld het beroep, dat een ambtenaar bij 
het Scheidsgerecht kan instellen; 

0. dat de zienswijze van eischer evenwel 
uit anderen hoofde faalt en wel op dezen 
grond, dat - aangenomen, dat de meerge
noemde uitspraak van 19 December 1939 den 
raad van Y. verplichtte, eischer weder toe te 
laten tot de uitoefening van zijn functies -
die raad daartoe binnen redelijken tijd, welke 
tijd t en deze zeker niet op langer dan een 
maand behoort te worden gesteld, niet is 
overgegaan en derhalve geacht moet worden 
die toelating t e hebben geweigerd, tegen 
welke weigering eischer ingevolge artikel 85 
juncto artikel 86 van het Ambtenarenregle
ment beroep had kunnen instellen binnen 30 
dagen na den dag, waarop zij geacht moest 
worden te zijn uitgesproken; 

0. dat eischer zoodanig beroep binnen dien 
termijn echter niet heeft ingesteld en dien
tengevolge het recht, dat voor hem uit de uit
spraak van het Scheidsgerecht van 19 De
cember 1939 voortvloeide, heeft verwerkt ; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit van den Burgemeester van Y . - het
welk in feite is een besluit, waarbij gewei
gerd wordt, eischer weer toe te laten tot de 
uitoefening van zijn functies in dienst der ge
meente - niet strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften; 

0. voorts, dat niet is gebleken, dat gedaag
de bij het nemen van het bestreden besluit 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd, zij het op andere 
gronden dan waarop zij werd gegeven, ech
ter met deze verbetering van het dictum, 
dat daaruit worden geschrapt de woorden 
,,en bekrachtigt het besluit, waartegen be
roep, aangezie n de Ambtenarenwet x929 
nevens het ongegrond verklaren van een be
roep een bekrachtiging van een bestreden be
sluit niet kent; 

0. ten slotte, dat, gelet op de bovenstaan
de overwegingen, een onderzoek naar de be
teekenis van het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 18 November 1940, B. Z. 
no. 1 A. Z., voor dit geding achterwege kan 
blijven; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 

L. 1943 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
met deze verbetering van het dictum, dat 
daaruit geschrapt worden de woorden ,, , en 
bekrachtigt het besluit, waartegen beroep". 

(A.B.) 

20 Augustus z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 244.) 

Ten onrechte is goedkeuring onthou
den aan een gemeentebegrooting op 
grond, dat daarop voorkomen subsidiën 
aan een bijzondere instelling voor mid
delbaar en hooger onderwijs, waardoor 
de gemeente zich zekerheid zou trachten 
te verschaffen, dat de leerlingen niet het 
openbaar onderwijs, waarvoor zij wette
lijk bijdragen is verschuldigd, zullen 
volgen. De subsidiën toch vloeien voort 
uit een met de instelling gesloten en 
jaarlijks opzegbaie overeenkomst en 
hebben geen ander doel dan om leer
lingen, woonachtig in de gemeente, voor 
wie bijzonder miädelbaar of voorberei
dend hooger onderwijs verlangd wordt, 
in de gelegenheid te stellen dit aan de 
instelling elders te ontvangen, welks on
derwijsinrichtingen zonder de getroffen 
regeling voor hen niet toegankelijk zou
den zijn. Van eenigen aandrang of in
vloed van de zijde der gemeente op de 
keuze van onderwijs is voorts in het ge
heel niet gebleken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester der gemeente Gennep tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Limburg van 30 Maart 1943, ze afdeeling, 
La. B. 2844/8 M, waarbij goedkeuring is ont
houden aan de begrooting dier gemeente voor 
1943; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 30 Juni 1943, No. 76); 

0. dat de Commissaris der provincie L im
burg, ter waarneming van de taak van Ged. 
Staten, bij zijn besluit van 10 Maart 1943, 
ze afdeeling, La. B. 2844/8 M, goedkeuring 
heeft onthouden aan de begrooting van in
komsten en uitgaven der gemeente Gennep 
voor het dienstjaar 1943, uit overweging, dat 
onder post volgnummer 232 dezer begroo
ting, luidende "Subsidiën in zake het bijzon
der m iddelbaar onderwijs" een bedrag van 
f _2 50 is geraamd en onder volgnummer 234, 
luidende "Subsidiën in zake het bijzonder 
hooger onderwijs" eveneens een bedrag van 
f 250; dat bij zijn schrijven van 23 Februari 
1943, 2e afdeeling, La. B. 12469/4 P , den 
burgemeester van de gemeente Gennep ver
zocht is de bedoelde subsidiën te beperken 
tot het exploitatie-tekort der scholen, bere
kend per leerling, met een maximum van 
f 25 ner leerling per jaar; dat de burgemees
ter niet bereid is aan dat verzoek gevolg te 

I S 
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geven; dat de uitgetrokken subsidies voort
vloeien uit een met het Sint Canisius-college 
te Nijmegen aangegane overeenkomst, vol
gens welke deze onderwijsinrichting zich ver
plicht leerlingen uit Gennep toe te laten 
tegen een schoolgeld van f 150 per leerling 
per jaar; dat de subsidies evenwel, blijkens 
nadere toelichting van de zijde van het ge
meentebestuur, worden uitgekeerd aan de 
ouders der betrokken leerlingen als bijdrage 
in het verschuldigde schoolgeld, voor zoover 
dit schoolgeld hooger is dan hetgeen deswege 
bij het bezoeken van een openbare inrichting 
voor middelbaar of gymnasiaal onderwijs 
zou zijn verschuldigd; dat de gemeente zich 
op die wijze zekerheid tracht te verschaffen, 
dat de leerlingen niet het openbaar onder
wijs, waarvoor zij wettelijk bijdragen is ver
schuldigd, zullen volgen; dat ter wille van 
dit geldelijk voordeel, slechts mogelijk ge
maakt door het verschil in w"ettelijke bepa
lingen inzake de financiering van het ooen
baar en bijzonder middelbaar en gymnasiaal 
onderwijs het nog niet geoorloofd is: a. wat 
het schoolbestuur betreft, om zich voor be
paalde leerlingen van een hoog niet op de 
financiëele draagkracht der betrokkenschool
geldplichtigen gebaseerd minimum school
geld te verzekeren; b. wat de gemeente be
treft, om in dit schoolgeld een bijdrage te 
verleenen, opdat de ouders niet zullen na
laten hun kinderen ondanks het hoogere 
schoolgeld de bijzondere onderwijsinrichting 
te laten bezoeken; dat de handelwijze van 
het schoolbestuur als onjuist machtsgebruik, 
mede ten koste van de belangen van het 
openbare onderwijs, kan worden aangemerkt, 
waartoe van gemeentewege in geen enkelen 
vorm medewerking mag worden verleend; dat 
voorts de vraag, of de ouders hun kinderen 
naar de openbare dan wel naar de bijzondere 
school voor middelbaar en gymnasiaal onder
wijs zullen zenden, uitsluitend ter beoordee
ling staat van de ouders, en niet van de ge
meente, ook a1 zijn aan het bezoek der open
bare onderwijsinrichtingen als gevolg van 
wettelijke voorschriften meer uitgaven voor 
de gemeenten verbonden; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Gennep, waarnemende de taak van de ge
meenteraad, in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij deze beslissing onjuist acht, 
in het bijzonder om de motiveering in het 
besluit "dat de gemeente zich op die wijze 
zekerheid tracht te verschaffen, dat de leer
lingen niet het openbaar onderwijs, waarvoor 
zij wettelijke bijdragen is verschuldigd, zul
len volgen", omdat door of vanwege het ge
meentebestuur nimmer direct of indirect bij 
de ouders der leerlingen eenige invloed van 
welken aard ook is uitgeoefend in de keuze 
van onderwijs voor hunne kinderen, als in 
het besluit in de aangegeven zinsnede, en ook 
in andere bewoordingen van het onderwer
pelijke besluit gesuggereerd; dat principieel 
de basis van financiering van het onderwijs 
in Nederland is gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs, terwijl de bedragen 
der subsidies, welke het Roomsch-Katholieke 
Sint Canisius-College en -gymnasium ont-

vangt, niet die der subsidies voor de open
bare hoogere en middelbaar-onderwijsinstel
lingen te boven gaan; dat ook uit juridisch 
oogpunt tegen weigering der goedkeuring be
zwaar bestaat; dat namelijk op 19 Augustus 
1938 de raad zijner gemeente besloot een 
overeenkomst aan te gaan met het Sint Ca
rtisius-College, inzake het verleenen van sub
sidie aan deze onderwijsinstelling, welke be
slissing aan Ged. Staten van Limburg ter 
goedkeuring werd ingezonden; dat daarop 
bij schrijven van 6 Januari 1939, 1e afdee
ling, La. 16488/4 E, door Ged. Staten is 
medegedeeld, dat de bedoelde overeenkomst 
geene goedkeuring behoefde en als zoodanig 
geldig was; dat de betreffende posten op de 
begrootingen 1939, 1940 en 1941 ook geen 
bezwaar ontmoeten; dat ingevolge de over
eenkomst deze pas opgezegd kan worden 
jaarlijks voor 1 Juli, zoodat de gemeente tot 
1 September 1943 juridisch is gebonden tot 
naleving; dat de beslissing van den Commis
saris der provincie Limburg ook practisch 
bezwaren medebrengt; dat leerlingen uit 
zijne gemeente, die een gymnasium of Hoo
gere Burgerschool wenschten te bezoeken, 
tot 1939 verplicht waren naar kostschool te 
gaan of openbaar onderwijs te volgen, omdat 
op het Canisius-College geene buitenl eerlin
gen werden aangenomen, die van grooteren 
afstand dan 10 km kwamen; dat tot behoud 
van het gez'insverband de bovenaangegeven 
overeenkomst gesloten werd, waarbij het col
lege onverplicht voor de Gennepsche jeugd 
openging; dat de bijdragen voor het genoem
de Roomsch-Katholieke gymnasium en Hoo
gere Burgerschool steeds voordeeliger ziin 
geweest dan bij bezoek van soortgelijke open
bare scholen ; dat het hoogste bedrag f 42 .20 
was, terwijl aan de gemeente Nijmegen in 
1942 voor gymnasium f 221.50 en Hoogere 
Burgerschool f 186.90 voor een leerling werd 
betaald; 

0. dat tegen de bovenvermelde posten, 
welke ook op de goedgekeurde begrootingen 
der voorafgaande jaren voorkwamen, niet 
met grond bezwaar kan worden gemaakt; 

dat de hierbedoelde subsidies, voortvloei
ende uit een met het Sint Canisius-College 
gesloten en jaarlijks vóór 1 Juli opzegbare 
overeenkomst, kennelijk geen ander doel heb
ben dan om leerlingen, woonachtig te Gen
nep, voor wie bijzonder middelbaar of voor
bereidend hooger onderwijs verlangd wordt, 
in de gelegenheid te stellen dit aan het ge
melde college te Nijmegen te ontvangen, 
welks onderwijsinrichtingen zonder de tus
schen de gemeente G ennep en het college ge
troffen regeling voor hen niet toegankelijk 
zouden zijn; 

dat van eenigen aandrang of invloed van 
de zijde der gemeente op de keuze van onder
wijs in het geheel niet is gebleken; 

dat onder deze omstandigheden het be
streden besluit niet behoort te worden ge
handhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
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betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Limburg van 30 
Maart 1943, 2e afdeeling, La. B . 2844/8 M, 
aan de begrooting van inkomsten en uitga
ven der gemeente Gennep voor het dienst
jaar 1943 alsnog goedkeuring te verleenen. 

(A.B.) 

27 Augustus z943. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Arnhem. (Ambtena
renwet 1929 art. 48; Alg. Rijksambtena
renreglement art. 6s.) 

Dienstkleeding. In de gemeente K . is 
de politie-dienstkleeding eigendom van 
den drager. De burgemeester was niet 
bevoegd die kleeding te doen innemen 
van een ontslagen hoofdagent, zulks ter 
compensatie van diens schuldrekening 
met de gemeente. Die handeling zou vol
gens de bestaande gemeentelijke voor
schriften geoorloofd zijn geweest, indien 
klager den dienst definitief zou hebben 
verlaten. Op het oogenblik der inneming 
was dit niet het geval, daar het ontslag 
nog nietig zou kunnen worden verklaard. 

De nietigheid der handeling wordt om 
redenen van algemeen belang, t.w. de 
minder gunstige grondstoffenpositie en 
de voorkoming van misbruik der politie
uniform voor gedekt verklaard. 

Uitspraak in zake: 
Douwe Pijl, wonende te Kampen, als kla

ger, niet ter terechtzitting verschenen, 
tegen : 

den Burgemeester der gemeente Kampen, als 
hoedanig ter terechtzitting is verschenen de 
heer August Eduard Roest van Limburg, 
waarnemend burgemeester, wonende te Kam
pen. 

Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken; 
Gehoord het verhandelde op de openbare 

terechtzittingen van 24 Februari, 17 Maart 
en 20 Augustus 1943 te Almelo, waaronder de 
verklaring van den getuige Jan de Bruyn, 
inspecteur van politie te Arnhem, wonende 
aldaar, ambtshalve opgeroepen; 

Gelet op de bepalingen der Ambtenaren
wet 1929, die van het Ambtenarenreglement 
Gemeentepolitie voor de gemeente Kampen 
en die van het Reglement van kleeding en 
bewapening van de Dienaren van Politie tot 
en met den rang van Hoofdagent te Kampen; 

Wat de feiten betreft: 
0. dat door of namens den Commissaris 

van Politie te Kampen op I September z942 
een schrijven is gericht aan de echtgenoote 
van klager, waarin voorkomt: 

,,Daar Uw man inmiddels uit den politie
dienst is ontslagen en zijn kleedingboekje een 
schuld aanwijst, verzoek ik U zorg te willen 
dragen, dat alle politiekleeding van Uw man 

ten spoedigste aan mijn Bureau van Politie 
wordt bezorgd"; 

0. dat op een schrijven, d.d. 6 September 
1942, betreffende deze aangelegenheid van 
genoemde echtgenoote, zijnde C. W. Pijl
Röttgers, door den Burgemeester van Kam
pen bij brief, d.d. 8 September 1942, Afdee
ling I, No. 6308, onder meer is geantwoord: 

,,dat ik aan Uw verzoek om de politieklee
ding, die Uw man nog in zijn bezit heeft, te 
mogen houden en de rekening hiervan later 
te mogen betalen, niet kan voldoen. 

Ik noodig U daarom uit de kleeding terug 
te zenden. Zoodra de rekening, die U nog zal 
worden toegezonden, betaald is, zal U deze 
kleeding worden geretourneerd"; 

0 . dat vervolgens door den Burgemeester 
bij brief, d.d. 10 October 1942, Afdeeling II. 
No. 7328, is geschreven: 

,,Het saldo van de rekening van de dienst
kleeding van Uw man, op het tijdstip waarop 
zijn dienstverband in de gemeente Kampen 
is geëindigd, geeft mij aanleiding U in over
weging te geven de nog beschikbare kleeding 
en uitrusting onverwijld ter beschikking van 
de gemeentepolitie alhier te stellen;" 

0. dat de Burgemeester omstreeks 1 Nov. 
1942 klagers uniformkleeding heeft ingeno
men of doen innemen; 

0. dat ten slotte op het verzoek van klagers 
echtgenoote om de uniformkleeding terug te 
koopen door den (waarnemend) Burgemees
ter van Kampen bij schrijven, d.d. 13 Nov. 
1942, is geantwoord: 

"In antwoord op Uw schrijven van 11 dezer 
deel ik U mede, dat mij bij onderzoek is ge
bleken, dat de stand van het kleedingfonds, 
met betrekking tot Uw echtgenoot, zoodanig 
is, dat volgens voorschrift al zijn uniformen 
eigendom van de gemeente zijn. Om die re
den zijn die uniformen dan ook onlangs inge
leverd moeten worden. 

Deze aan de gemeente toebehoorende uni
formen kunnen bezwaarlijk aan U verkocht 
worden, daar de gemeente ze zelf dient te be
houden en ze eventueel voor andere doelein
den te gebruiken"; 

0. dat klager blijkbaar tegen de in deze 
correspondentie bedoelde handeling van ver
weerder betreffende het innemen van klagers 
uniformkleeding beroep heeft ingesteld bij 
klaagschrift, hetwelk op 6 November 1942 
ter Griffie is ontvangen, met vordering ken
nelijk, deze handeling nietig te verklaren, 
alsmede hem te vergoeden een bedrag van 
f 15 voor kosten bij de inlevering gemaakt; 

0. dat klager onder meer opmerkt, dat hij 
wel bij de gemeente Kampen een kleeding
schuld had, doch in het bezit was van een 
hoeveelheid uniformkleeding, waarvan de 
waarde aanmerkelijk hooger is, dan de t en 
zijnen name bestaande kleedingschuld, wijl 
hiervan een groot gedeelte middels het klee
dinggeld was afbetaald; 

dat, niettegenstaande het besluit van den 
Burgemeester houdende zijn ontslag, nog niet 
onherroepelijk is, op last van den Burgemees
ter alle uniform van ondergeteekende ter be
schikking is gesteld van de gemeentepolitie 
te Kampen; 



1943 27 AUGUSTUS 228 

dat ondergeteekende te kennen heeft gege
ven, dat hij de kleedingschuld aan de ge
meente Kampen wenschte te betalen en de 
uniformkleeding wenschte te behouden; 

dat hij van den Burgemeester schriftelijk 
toezegging heeft ontvangen, dat de uniform
kleeding zou worden geretourneerd zoodra 
het bedrag der kleedingschuld zou zijn be
taald, doch op 24 October 1942 de Burge
meester te kennen heeft gegeven, dat hij de 
kleeding gebruiken moest; 

dat dit in strijd is met het bestaande klee
dingreglement en geen rekening is gehouden 
met die voorschriften; 

dat de inlevering gepaard ging met het 
maken van ± 15 gulden door ondergeteeken
de te betalen onkosten en ondergeteekende 
hierdoor ernstig is gedupeerd; 

dat voorts algeheele afrekening van klee
dinggeld niet mogelijk is, voor alleer het ont
s lagbesluit onherroepelijk is"; 

0. dat verweerder bij contra-memorie, d.d. 
25 Januari 1943, zijn besluiten en maatrege
len ten aanzien van het innemen van klagers 
uniformkleeding en het vaststellen van het 
saldo zijner kleedingrekening nader heeft toe
gelicht en verdedigd, waarbij hij onder meer 
heeft aangevoerd: 

"Volgens het reglement van kleeding en 
bewapening van de Dienaren van Politie tot 
en met den rang van Hoofdagent dezer ge
meente wordt in de kleeding van het politie
personeel van gemeentewege voorzien. De 
kleeding geschiedt geheel voor rekening van 
den betrokken dienaar, waarvoor hij per ka
lenderjaar een vergoeding ontvangt. Het be
drag van deze vergoeding is sedert 1 Januari 
1942 f 125. Voordien bedroeg deze ve,goeding 
f 85 per jaar. 

Artikel 18 van genoemd reglement bepaalt 
voorts, dat, wanneer de betrokken dienaar bij 
het verlaten van den dienst nog in schuld
rekening staat met de gemeente, al de hem 
verstrekte kleedingstukken moeten worden 
ingeleverd bij den Commissaris van Politie, 
welke de ingeleverde stukken taxeert. Van 
deze taxatie kan bij de kleedingcommissie in 
beroep worden gegaan. 

Bij besluit van den Burgemeester van 
Kampen van 25 Juli 1942 is de hoofdagent 
van politie D. Pijl, als zoodanig niet-eervol 
ontslag verleend m.i.v. den dag, waarop deze 
beslissing onherroepelijk is geworden. Dit 
ontslag vond plaats op aanwijzing van den 
Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van 
de Nederlandsche Politie, zulks in verband 
met het feit, dat een onderzoek heeft uitge
wezen, dat betrokkene zich heeft schuldig 
gemaakt aan strafbare handelingen in ver
band waarmede hij niet in den politiedienst 
is te handhaven. 

Hoewel deze beslissing thans nog niet on
herroepelijk is geworden, kan m.i. bezwaar
lijk worden ontkend, dat Pijl inmiddels prac
tisch reeds "den dienst verlaten heeft". De 
kleedingschuld van Pijl bedroeg op 25 Juli 
1942 ongeveer f 300, zoodat m.i. terecht tot 
inname der kleeding werd overgegaan. De 
inlevering vond in het laatst van de maand 
October 1942 plaats, na ontvangst van het 

schrijven van cfen Gevolmachtigde voor de 
Reorganisatie van de Nederlandsche Politie, 
d.d. 5 October 1942, No. 9557, waarin o.m. 
wordt bepaald, dat de uniformkleeding van 
politiepersoneel, hetwelk al dan niet op ver
zoek uit den politiedienst wordt ontslagen, 
tegen taxatieprijs moet worden ingenomen, 
waarbij de kostprijs als maatstaf dient te 
worden aangenomen. Op grond hiervan is de 
waarde der ingeleverde kleeding op f 316 ge
taxeerd. 

Op 1 Januari 1943 had Pij l, rekening hou
dende met de ingeleverde kleeding, een klee
dinggeldsaldo groot f 63.45"; 

dat het hem ten slotte niet duidelijk is 
waarom met het inleveren der kleeding een 
bedrag ad f 15 wegens onkosten zou zijn ge
moeid; 

0. dat ter terechtzitting van 24 Februari 
1943 de getuige J . de Bruyn, na aflegging van 
den vereischten eed, heeft verklaard als in het 
proces-verbaal dier zitting is vermeld, waar-
na de waarnemend Burgemeester der · Ge
meente Kampen het van die zijde ingenomen 
standpunt heeft toegelicht; 

0. dat het Ambtenarengerecht bij op 17 
Maart 1943 in het openbaar uitgesproken be
vel heeft bepaald, dat door den Voorzitter 
aan verweerder nadere schriftelijke inlichtin
gen zouden worden gevraagd en een deskun
digen-rapport zou worden opgedragen om
trent de waarde der ingenomen kleedingstuk
ken en verder door klager geleden schade; 

0. dat de bedoelde inlichtingen en rapport 
respectievelijk op 1 April en op 1 7 Mei 1943 
ter Griffie zijn ingekomen en dat d,•arna op 
den door den Voorzitter bepaalden dag de be
handeling der zaak is hervat en gesloten; 

en in rechte: 
0. dat klager als Hoofdagent van Politie te 

Kampen ten tijde van zijn beroep was amb
tenaar in den zin van artikel 1 der Ambte
narenwet 1929 en van het Ambtenarenregle
ment Gemeentepolitie voor genoemde ge
meente; 

0. dat hij als zoodanig zijn standplaats en 
ook zijn woonplaats had te Kampen, dus hin
nen het rechtsgebied van dit Gerecht; 

0. dat de bestreden handeling betreffende 
klagers dienstkleeding door of op last van 
verweerder is verricht ten aanzien van dezen 
ambtenaar als zoodanig en hij daardoor recht
streeks in zijn belang is getroffen; 

0. dat het verschuldigde griffierecht is be
taald en de vereischte formaliteiten en ter
mijnen in acht zijn genomen; 

0. dat in het bijzonder het beroep tijdig is 
ingesteld, immers dit beroep kennelijk is ge
richt tegen de handeling van verweerder q.q. 
bestaande in het doen innemen van klagers 
uniformkleeding en verdere uitrusting, ten 
einde die zaken evPntueel voor andere doel
einden te gebruiken, welke handeling, blij 
kens de verklaring van den getuige de Bruyn 
en blijkens de met klagers echtgenoote ge
voerde correspondentie, heeft plaats gehad 
in het eind van October of het begin van No
vember 1942, terwijl het klaagschrift op 6 
November 1942 ter Griffie is ontvangen ; 

0. dat verweerder q.q., volgens het hier-
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boven aangehaalde uit de contra-memorie, de 
gewraakte handeling meent te kunnen doen 
steunen op artikel 18 van het reglement van 
kleeding en bewapening van de Dienaren van 
Politie tot en met den rang van Hoofdagent 
der gemeente Kampen, inhoudende, dat wan
neer de betrokken dienaar bij het verlaten 
van den dienst nog in schuldrekening staat 
met de gemeente, al de hem verstrekte klee
dingstukken moeten worden ingeleverd; 

0. dat klager echter den dienst nog niet 
had verlaten, daar het besluit van den Bur
gemeester van Kampen, d.d. 25 Juli 1942, 
waarbij hem niet-eervol ontslag is verleend, 
uitdrukkelijk vermeldt, dat dit ontslag eerst 
ingaat op den dag, waarop bedoeld besluit 
onherroepelijk is geworden; dat dit laatste in 
November 1942 nog niet het geval was; 

0 . dat verweerders standpunt, ,,dat Pijl in
middels practisch reeds den dienst heeft ver
laten", reeds daarom onhoudbaar is , omdat 
het geen rekening houdt met de mogelijkheid, 
dat het ontslag alsnog nietig zou worden ver
klaard ; dat voor de gewraakte handeling ar
tikel 18 voormeld dus niet basis kan zijn; 

0. dat zulk een basis ook niet is te vinden 
in de aanschrijving van den Gevolmachtigde 
voor de reorganisatie van de Nederlandsche 
Politie, d.d. 5 October 1942, No. 9557, betref
fende innemen van kleeding van ontslagen 
politiepersoneel, daar - afgezien van de vra
gen omtrent rechtskracht en draagkracht dier 
aanschrijving - zij uitdrukkelijk inhoudt, dat 
die kleeding moet worden ingenomen "met 
ingang van den datum, waarop het ontslag is 
ingegaan"; dat nu in het onderhavige geval 
het ontslag niet was ingegaan; 

0. dat, nu overigens blijkbaar de dienst
kleeding als het persoonlijk eigendom der 
politiedienaren is aan te merken, het innemen 
in casu is geschied in strijd met de ter zake 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften en dus nietig moet worden ver
klaard: 

0. dat het Ambtenarengerecht intusschen 
van oordeel is, dat er redenen van algemeen 
belang zijn aan te wijzen om volgens art. 48 
der Ambtenarenwet 1929 de nietigheid voor 
gedekt te verklaren en wel de redenen, die 
ook genoemd zijn in den aanhef der aange
haalde aanschrijving van den gevolmachtigde 
voor de reorganisatie der Nederlandsche Po
litie , te weten de minder gunstige grondstof
fenpositie en de voorkoming van misbruik 
van de politieuniform, om welke redenen de 
wensch is te billijken, om dadelijk te beschik
ken over de waarschijnlijk niet meer benoo
digde uniformstukken van klager, althans die 
voorwerpen "in te nemen"; 

0. dat deze handeling dan evenwel billijk
heidshalve dient gepaard te gaan met toeken
ning aan klager ten laste der Gemeente van 
de door hem tengevolge der nietige handeling 
geleden schade; 

0. dat het Ambtenarengerecht op grond 
van de resultaten van voormeld nader voor
bereidend onderzoek, in het bijzonder van 
het rapport van den deskundige W. A. Eisma 
te Arnhem van oordeel is, dat voor de bereke
ning der schade de waarde der ingenomen 

kleeding niet hooger behoeft te worden ge
steld dan f 246.55; 

0. dat het Ambtenarengerecht het door 
klager verder gevorderde bedrag van f 1 5 
niet kan erkennen als noodzakelijk voor of in 
verband met het inleveren der kleeding ge
maakt; 

0. dat derhalve, nu bij het innemen der 
uniformkleeding de waarde daarvan reeds in 
rekening is gebracht voor f 316 de door klager 
werkelijk geleden schade nihil bedraagt; 

R echtdoende in naam van het recht! 
Verklaart het beroep gegrond; 
Verklaart nietig het innemen van klagers 

dienstkleeding in October of November 1942; 
Verklaart deze nietigheid echter voor ge

dekt; 
Verklaart, dat in verband met de bij het 

innemen voormeld verrekende waarde der 
dienstkleeding aan klager een schadeloosstel
ling toekomt van nihil. 

(A.B.) 

z4 September 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 97 j 0

• art. 89.) 
Uit den eisch van art. 89 2e lid, dat 

het leerplan niet door den Onderwijsraad 
als niet voldoende aan de wettelijke ver
eischten mag zijn afgekeurd, volgt dat, 
zoolang een leerplan niet door dien raad 
is afgekeurd, het als aan die voorschrif
ten voldoende moet worden beschouwd. 
Tot zoolang kan de school niet worden 
beschouwd als niet te hebben voldaan 
aan het vereischte van art. 89 2e lid. 
Ook daarna is er i. c. geen aanleiding aan 
het schoolbestuur de vergoeding te ont
houden, aangezien dit bestuur, nadat het 
van de beslissing van den Onderwijsraad 
had kennis gekregen, aanstonds een 
overeenkomstig die beslissing gewijzigd 
leerplan bij den inspecteur heeft inge
diend. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van een Christelijke Lagere 
School op Gereformeerden grondslag voor 
Nijawier en Wetzens en omstreken te Nija
wier tegen de dezerzijdsche beslissing van 
31 December 1942, no. B . 139, afdeeling. 
Lager Onderwijs, tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1941 
t en behoeve van de bijzondere lagere school 
te Nijawier I. 64, gemeente Oostdongeradeel; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
12 April 1943, no. 2463; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
7 Juli 1943, no. 69); 
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0. dat bij · de evenvermelde dezerzijdsche 
beslissing 1 ° is verklaard, dat de bovenge
noemde school voor zooveel betreft het tijd
vak van 1 April tot en met 31 December 
1941 voldoet aan de eischen en voorwaarden 
op het bekomen van de Rijksvergoeding ge
steld, 2° het bedrag der vergoeding over 1941 
voor het onderwijzend personeel is bepaald 
op f 4797.82, 3 ° ter kennis gebracht van het 
schoolbestuur , dat met verrekening van het 
over :.941 genoten voorschot ten bedrage van 
f 6200 op welk bedrag de vermoedelijk ver
schuldigde pensioensbijdragen over 1941 in 
mindering zijn gebracht, te veel is genoten 
f 1402 .18, welk bedrag zal worden ingehou
den op het voorschot van de Rijksvergoeding 
over het jaar 1943; 

dat daarbij is overwogen, dat het leerplan 
dezer school voor gewoon lager onderwijs, 
hetwelk gold voor het tijdvak van 1 Januari 
tot 1 April 1941, blijkens de door de inspec
trice van het lager onderwijs in de inspectie 
Dokkum ingeroepen beslissing van den On
derwijsraad, voor zooveel betreft het voor 
het vak lichamelijke oefening aangewezen 
aantal uren, niet heeft voldaan aan de wette
lijke vereischten en mitsdien door den ge
noemden raad is afgekeurd ; dat deze school 
derhalve gedurende het voornoemde tijdvak 
niet heeft voldaan aan het bepaalde in het 
tweede Vd van artikel 8g der Lager-Onder
wijswet 1920; dat in verband hiermede deze 
school over dat tijdvak niet voor de in het 
eerste lid van artikel 97 van de genoemde 
wet bedoelde vergoeding in aanmerking kan 
komen; dat de Rijksvergoeding voor het sa
laris van de na te noemen leerkrachten over 
het tijdvak van 1 April tot en met _,1 Decem
ber 1 941 als volgt behoort te worden bepaald: 

J. van der Mark f 2249.82, namelijk 4 
maanden à f 2832 en s maanden à f 2q81 
'sjaars,alsmede een kindertoeslagvan f63.7tt; 

W. de Vries f 1529.17, namelijk 4 maanden 
à f 1731, vermeerderd met een tijdelijke toe
lage van f 104 's jaars, 5 maanden à f 1822, 
vermeerderd met een tijdelijke toelage van 
f 110 's jaars, alsmede een kindertoelage van 
f II2.50; 

S . Ellens f 1018.83, namelijk 2 maanden à 
f 1261, 2 maanden à f 1337 en 5 maanden à 
f 1406 's jaars; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat, in verband met het per 1 Januari 1941 
verplicht worden van het onderwijs in het 
vak, genoemd in art. 2, onder letter j, der 
Lager-Onderwijswet 1920, in December 1940 
aan de inspectrice van het lager onderwijs in 
de inspectie Dokkum een gewijzigd leerplan 
werd medegedeeld voor het tijdvak van 1 
Januari tot en met 31 Maart 1941, zijnde deze 
laatste datum het tijdstip waarop de cursus 
1940-1941 <eindigde, waarop voor het onder
wijs in het genoemde vak, wat betreft de klas
sen 1 en 2 was uitgetrokken een tijd van 2 X 
30 minuten per week, en wat betreft de ove
rige klassen een les van éénmaal 45 minuten 
per week; dat de inspectrice voornoemd ech
ter aan het bestuur berichtte, dat zij 2ich met 
het aantal uren, op het leerplan uitgetrokken 
voor het onderwijs in de lichamelijke oefe-

ning, niet k :m vereenigen en dat zij als mi
nimum-eisch stelde, oot tot 1 April 1941 ten 
minste 1 uur per week per klasse voor dit 
onderwijs zou worden uitgetrokken; dat het 
dan na dien datum 2ou moeten worden ge
bracht op , ½ uur per week per klasse; dat 
het bestuur echter besloot het leerplan onge
wijzigd te la ten, zulks uit overweging, dat 
het onderwijs in de lichamelijke oefening, bij 
gebreke aan lokaliteit, terrein en leermidde
len (eerst omstreeks October 1940 kon met 
zekerheid worden aangenomen, dat het on
derwijs de lichamelijke oefening per 1 Jan. 
1941 verplicht zou worden), in verband met 
het jaargetijde voorloopig slechts zou kunnen 
worden gegeven bij zeer gunstige weersge
steldheid, terwijl in het schrijven, waarin de 
inspectrice berichtte zich met het leerplan 
niet te kunnen vereenigen, ook niet werd ge
tracht dit standpunt van het bestuur te weer
leggen; dat van dit bestuursbesluit bij schrij
ven van 28 October 1940 kennis werd gege
ven aan de inspectrice met het verzoek om 
in dezen langs den weg van art. go, tweede 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 een uit
spraak van den Onderwijsraad uit te willen 
lokken over de vraag, of het leerplan in deze 
bijzondere omstandigheden niet moest wor
den geacht aan de wettelijke vereischten te 
voldoen; dat de inspectrice inderdaad deze 
vraag aan den Onderwijsraad heeft voorge
legd, welke bij beslissing van 12 Maart 1941 
uitsprak, dat het leerplan der bijzondere la
gere scholen te Nijawier, voorzooveel betrof 
het voor het vak lichamelijke oefening in de 
leerjaren Il-VII aangewezen aantal uren, 
niet voldeed aan de wettelijke vereischten en 
mitsdien dit leerplan afkeurde; dat het be
stuur, nadat het bij schrijven van de inspec
trice van ,5 Maart 1941 van deze beslissing 
op de hoogte was gesteld, aanstonds het leer
plan heeft gewijzigd in dien zin, dat het voor 
het onderwijs in de lichamelijke oefening aan 
zijn scholen voor wat betrof de leerjaren III
VII een tijd heeft uitgetrokken van 2 X 45 
minuten en voor de meisjes van de leerjaren 
V-VII een les van 45 minuten en één les van 
15 minuten; dat het bestuur dan ook meent 
geheel aan den eisch van art. 89 tweede lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 te hebben vol
daan, aangezien het het leerplan tijdig aan 
de inspectrice heeft medegedeeld en dit heeft 
gewijzigd, zoodra het door den Onderwijsraad 
als niet voldoende aan de wettelijke eischen 
werd afgekeurd; dat de S ecretaris-Generaal 
zich in de beroepen beschikking echter klaar
blijkelijk op het standpunt stelt, dat aan de 
afkeuring van den Onderwijsraad terugwer
kende kracht moet worden toegekend; dat 
zulk een opvatting echter naar de meening 
van het appelleerend bestuur moet worden 
geacht te zij'l in strijd met de wet ; dat ev en
eens reeds de bewoordingen van art. 89, twee
de lid, in andere richting wijzen, wanneer de 
tweede volzin voorschrijft, dat het leerplan 
niet afgekeurd mag zijn; dat de bestreden 
opvatting slechts ware te handhaven, indien 
was bepaald, dat het leerplan niet mag afge
keurd worden; dat trouwens de zienswijze 
van den Secretaris-Generaal geheel in strijd 

• 
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zou komen met de duidelijke bedoeling van 
den wetgever, dat het leerplan zal worden 
vastgesteld door het schoolbestuur en dat de 
interpretatie van het in art. 90, eerste lid , 
der wet voorgeschrevene in het afzonderlijke 
geval in eerste instantie bij het schoolbestuur 
berust, terwijl aan den Onderwijsraad een 
repressieve b evoegdheid is verleend; dat, 
zoolang de Onderwijsraad van deze bevoegd
heid geen gebruik heeft gemaakt en het leer
plan niet heeft afgekeurd, de vraag, of het 
leerplan aan de wettelijke vereischten vol
doet, uiteraard binnen de grenzen van rede
lijkheid en goede trouw, slechts ter beoordee
ling van het schoolbestuur staat en dat de 
school gedurende dien tijd ook moet worden 
geacht aan cle in art. 89, tweede lid, juncto 
art. 90, eerste lid, der wet neergelegde sub
sidievoorwaarden te voldoen; dat de door het 
bestuur bestreden opvatting, daargelaten de 
vraag, of zij niet geacht moet worden zonder 
meer in strijd te zijn met algemeene beginse
len van publiekrecht, de vrijheid der besturen 
om aan de voorschriften van art. 90, eerste 
Jid, der wet naar beste weten de juiste toe
passing te geven in feite zou teniet doen; dat 
immers in vele gevallen het schoolbestuur bij 
een verschil van meening met den inspecteur, 
liever dan h,-,t risico te loopen zijn aanspraak 
op Rijkssubsidie de verliezen, zonder meer 
het leerplan overeenkomstig diens verlangen 
zal wijzigen; dat op deze wijze de bevoegd
heid om een leerplan af te keuren practisch 
niet meer bij den Onderwijsraad zou komen 
te berusten, maar bij den inspecteur, zoodat 
aan dezen ambtenaar een veel grooter aan
deel in de bepaling van den inhoud van het 
leerplan zou worden gegeven dan de wet hem 
toekent; dat, al moge een gedragslijn, als door 
den Secretaris-Generaal in zijn beschikking 
gevolgd, niet zonder grond schijnen, waar een 
schoolbestuur tracht de wettelijke voorschrif
ten te ontduiken, zij tot schromelijke onbil
lijkheden zou leiden in gevallen als het on
derhavige, waar het bestuur heeft getracht te 
goeder trouw en naar zijn beste inzicht den 
eisch van art. 90 in overeenstemming te bren
gen met de bestaande mogelijkheden; dat 
toch de overgroote meerderheid der besturen 
bet rekkelijk onvoorbereid gesteld werd voor 
den eisch het onderwijs in het vak lichame
lijke oefening op korten termijn in t e voeren; 
dat geen "jurisprudentie" van den Onder
wijsraad aanwezig was, waaraan de besturen 
zich zouden hebben kunnen toetsen, terwijl 
in de gepubliceerde "Richtlijnen" van het 
R ijkscollege voor de lichamelijke oefening te 
weinig rekening werd gehouden met de be
perkte mogelijkheden, welke men met name 
aan kleinere plattelandsscholen had; dat het 
bestuur daarom zelfstandig de voor zijn 
school meest gewenschte oplossing heeft moe
ten vinden en, toen de inspectrice daarmede 
geen genoegen nam, deze aanstonds heeft ge
vraagd de gerezen quaestie aan den Onder
wijsraad voor te leggen; 

0. dat het tweede lid van art. 89 der La
ger-Onderwijswet 1920, aan welk voorschrift 
ingevolge art. 97 dier wet door de besturen 

der bijzondere scholen moet zijn voldaan om 
recht te hebben op de vergoeding in dit laat
ste artikel bedoeld, onder meer bepaalt, dat 
het leerplan aiet door den Onderwijsraad als 
niet voldoende aan de wettelijke vereischten 
mag zijn afgekeurd; 

dat hieruit volgt, dat het van een beslissing 
van den Onderwijsraad a fhangt, of een leer
plan mag worden aangemerkt als niet vol
doende aan de wettelijke voorschriften; 

dat mitsdien, zoolang een leerplan niet 
door dien raad is afgekeurd, het als aan die 
voorschriften voldoende moet worden be
schouwd; 

dat in verband hiermede bij nader inzien 
moet worden geoordeeld, dat de onderwer
pelijke school in ieder geval niet kan worden 
beschouwd als vóór 12 Maart 1941 niet aan 
het vereischte van art. 89, tweede lid, der 
wet te hebben voldaan, aangezien eerst op 
dien datum het leerplan door den Onderwijs
raad werd afgekeurd; 

dat er in het onderwerpelijke geval ook 
geen aanleiding kan bestaan om na d ien da
tum aan het schoolbestuur de vergoeding te 
onthouden, aangezien dit bestuur blijkens de 
stukken, nadat het op 15 Maart 1941 van de 
eerdervermelde beslissing van den Onder
wijsraad had kennis gekregen, aanstonds een 
overeenkomstig die beslissing gewijzigd leer
plan bij de inspectrice van het lager onder
wijs heeft ingediend ; 

dat er derhalve aanleiding bestaat de de
zerzijdsche beslissing van 31 D ecember 1942, 
no. B. 139, afdeeling L.O. in dier voege te 
herzien, dat ook over het tijdvak 1 Januari 
tot en met 31 M aart 1941 de vorenbedoelde 
vergoeding aan het schoolbestuur wordt toe
gekend; 

dat blijkens een, op verzoek van de Afdee
ling van den R aad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, nader uitgebracht 
ambtsbericht over dat tijdvak voor vergoe
ding in aanmerking komen de navolgende be
dragen wegens door de leerkrachten J. van 
der Mark, W. de Vries en S. Ellens genoten 
jaarwedden en wedden: te weten onderschei
denlijk f 729.25, f 496.26 en f 315.25, of in 
totaal f 1540.76; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

m et wijziging van de dezerzijdsche be
schikking van 3x D ecember x942, no. B. 139, 
afdeeling L.O., het bedrag der Rijksvergoe
ding over 1941 voor de bovengemelde school 
vast te stellen op f 4797.82 + f 1540.76, zijn
de in totaal f 6338.58, en in verband hiermede 
te beslissen , dat het schoolbestuur, na ver
rekening van het over 1941 genoten voor
schot ten bedrage van f 6200 nog heeft te ont
vangen een bedrag van f 138.58. 

(A.B.) 
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16 September 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 39bis.) 

Terecht zijn de kosten van vervoer 
naar en verpleging in een aangewezen 
inrichting ten laste der gemeente H. ge
bracht, daar de patiënte, in dienstbe
trekking te H., na overhaast vertrek uit 
de woning van haar werkgeefster in 
hoogst overspannen toestand en met ach
terlating van het grootste deel van haar 
lijfgoed naar B. is gekomen, waar haar 
onverwijlde opneming in een aangewezen 
inrichting noodzakelijk werd geoordeeld. 
Onder deze omstandigheden kan niet 
worden gezegd, dat alle band met de wo
ning te H. was verbroken en zij het voor
nemen zou hebben gehad haar hoofdver
blijf van H. naar B . over te brengen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Haren (Gr.) tegen 
het besluit van den Commissaris en de Be
stuursraden der provincie Groningen van 
24/28 Mei 1943, no. 4093/EE, 1e afdeeling, 
waarbij met toepassing van artikel 39bis der 
Armenwet is bepaald, dat de kosten van ver
voer naar en verpleging van Grietje Huizinga 
in de inrichting Port Natal te Assen komen 
voor rekening van de gemeente Haren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
1 September 1943, No. 108); 

0. dat de Commissaris en de Bestuursra
den der provincie Groningen bij hun besluit 
van 24 Mei 1943, no. 4093/EE, 1e afdeeling, 
beschikkende op een verzoek van den bur
gemeester der gemeente Beerta om met toe
passing van artikel ;:i9bis der Armenwet te 
beslissen, dat de kosten van verpleging van 
Mejuffrouw Grietje Huizinga in en de kos
ten van haar vervoer naar het gesticht "Port 
Natal" te Assen komen ten laste van de ge
meente Haren, hebben bepaald, dat deze 
kosten voor rekening van de gemeente Haren 
komen; 

dat dit beslui t steunt op de overwegingen, 
dat de burgemeester van Beerta ter onder
steuning van zijn verzoek aanvoert, dat de 
genoemde Grietje Huizinga op 14 Augustus 
,942 in overspannen en zeer opgewonden toe
stand uit de gemeente Haren naar de ge
meente Beerta is gekomen; dat zij in Haren 
als huishoudster in dienstbetrekking was bij 
Mejuffrouw Bartelds; dat de toestand van 
Grietje Huizinga op 16 Augustus 1942 zoo
danig was, dat de huisarts F. A. Loot over
brenging naar een aangewezen inrichting in 
den zin van artikel 7 der wet tot regeling 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
noodzakelijk achtte; dat zij op den genoem
den datum in de inrichting"Licht en Kracht" 
te Assen is opgenomen; dat op vordering van 
den geneesheer-directeur van deze inrichtin g 
daarop door den burgemeester van Beerta 
een verklaring is afgegeven, dat de gemeente 

Beerta de kosten van verpleging in de ge
noemde inrichting zou betalen als dit niet op 
andere wijze geschiedde; dat deze verklaring 
werd afgegeven in de veronderstelling, dat 
de verplegingskosten gedurende de eerste 
zes weken, overeenkomstig artikel 1638ij van 
het B. W., ten laste van de werkgeefster 
zouden komen, terwijl daarna de gemeente 
Haren op grond van artikel 39 der Armen
wet de kosten zou hebben te betalen; dat 
noch de werkgeefster, noch de gemeente Ha
ren de verplegingskosten wenschen te vol
doen; dat de burgemeester der gemeente 
Haren, verzocht om te dienen van bericht en 
raad, onder meer bij brief van 8 April 1943, 
no. 620 heeft aangevoerd, dat Mejuffrouw 
Huizinga na het verlaten van haar betrek
king te Haren - als gevolg waarvan haar 
werkgeefster heeft verklaard het dienstver
band als verbroken te beschouwen - door 
geen enkele band meer met de gemeente 
Haren was verbonden; dat op grond van deze 
omstandigheid van een hoofd- of meer duur
zaam verblijf van Grietje Huizinga in de ge
meente Haren ten tijde van haar opneming 
in de inrichting te Assen op 16 Augustus 
1942 niet kan worden gesproken en derhalve 
niet krachtens art. 39bis, 1e lid der Armen
wet de kosten van het vervoer en de ver
plegingskosten t en laste van de gemeente 
Haren kunnen worden gebracht; dat ter 
openbare zitting van hun college, gehouden 
ten Provinciehuize op 10 Mei 1943 te 14 uur, 
voor de gemeente Beerta is verschenen de 
burgemeester, terwijl de gemeente Haren 
niet was vertegenwoordigd; dat de burge
meester van Beerta onder meer heeft mede
gedeeld, dat Grietje Huizinga, na door een 
raam van de woning van haar werkgeefster 
te Haren naar buiten te zijn gesprongen, op 
14 Augustus 1942, met achterlating van het 
grootste gedeelte van haar bezit aan kleeren, 
per fiets uit de gemeente Haren naar zijn 
gemeente is gekomen; dat zijns inziens ee:1 
en ander de opvatting schraagt, dat Grietje 
Huizinga ten tijde van haar opneming in de 
inrichting "Port Natal" op 16 Augustus 1942 
hoofdverblijf had in de gemeente Haren; dat 
Grietje Huizinga sinds 16 Augustus 1942 
wordt verpleegd in de inrichting ,.Port Na
tal" te Assen, op kosten van de gemeente 
B eerta, omdat de burgemeester dier gemeen
te aan den geneesheer-directeur dier inrich
ting op zijn verzoek een verklaring heeft af
gegeven, dat de verplegingskosten komen 
voor rekening van zijn gemeente als deze niet 
op andere wijze zouden worden voldaan; dat 
op grond van hetgeen in de stukken is ver
vat en hetgeen ter openbare zitting door den 
b urgemeester van Beerta is medegedeeld, 
moet worden aangenomen, da Grietje Hui
zinga ten tijde van haar opneming in "Port 
Natal" hoofdverblijf had in de gemeente 
Haren; dat op het genoemde tijdstip de op
neming in "Port Natal" volgens medisch ad
vies niet zonder gevaar voor het leven van 
de armlastige kon worden uitgesteld ; dat in 
de onderhavige aangelegenheid niet art. 39 
der Armenwet doch art. 39bis dier wet toe-
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passelijk is, nu, onder meer op grond van een 
mondelinge mededeeling van den burgemees
ter van Beerta als vaststaand kan worden 
aangenomen, dat ten aanzien van Grietje 
Huizinga noch een rechterlijke machtiging 
tot plaatsing in een krankzinnigengesticht, 
als bedoeld in art. 39, lid 1 noch een ver
klaring van een deskundige, als bedoeld in 
art. 39, lid 4 der Armenwet is afgegeven; 
dat, gelet op het vorenstaande, termen aan
wezig zijn om met toepassing van art. 39bis, 
lid 3 der Armenwet te beslissen, dat de kos
ten van het vervoer naar en de verpleging 
van Grietje Huizinga in "Port Natal" te As
sen komen ten laste der gemeente Haren; 

dat van het genoemde besluit de burge
meester der gemeente Haren in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de genomen be
slissing kennelijk afwijkt van een bij Ko
ninklijk Besluit van 25 Nov. 1937, no. 13 , 
A.B. 1938, bladz. 126 CV gedane uitspraak, 
waarbij inzake een geheel analoog geval als 
het onderhavige een ingesteld beroep onge
grond is verklaard; dat hij zich dan ook m et 
de bestreden beslissing, mede in verband 
met de te dezen aanzien geldende jurispru
dentie, niet kan vereenigen; dat zijns inziens 
de bedoelde kost en behooren te komen voor 
rekening van de gemeente Beerta ; 

0. dat moet worden geoordeeld dat de 
patiënte op 16 Augustus 1942 , toen zij van 
Beerta werd vervoerd naar het gesticht Port 
Natal te Assen, haar hoofdverblijf of meer 
duurzaam verblijf in den zin van art. 39bis 
der Armenwet nog had te Haren; 

dat toch niet kan gezegd worden dat bij 
haar overhaast verlaten van de woning harer 
werkgeefster twee dagen te voren, alle band 
met die woning werd verbroken ; 

dat met name haar lijfgoed daar grooten
deels was achtergebleven en niet voldoende 
gebleken is, dat zij, die in hoogst overspan
nen toestand verkeerde, toenmaals bepaal
delijk het voornemen zou hebben gehad, haar 
hoofdverblijf van Haren naar Beerta over te 
brengen; 

dat de opneming van de patiënte in het 
gesticht niet zonder gevaar voor haar leven 
kon worden uitgesteld; 

dat onder d ie omstandigheden terecht bij 
het . bestreden besluit overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 3gbis der Armenwet de kos
ten van vervoer naar en de verpleging in het 
gesticht ten laste der gemeente Haren zijn 
gebracht; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van par. I der Verordening 

No. 2,'i / xq40 van den Rijksco1nmissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
G eneraal van de Nederlandsche Departe
m enten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

z6 September z943. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 1e lid.) 

Ontslag eener ambtenaresse van maat
schappelijk hulpbetoon op grond van on
geschiktheid, welke hierin bestaat, dat 
- naar luid van de desbetreffende be
palin g van het gemeentelijke ambtena
renreglement - naar het .oordeel van B . 
en W. het belang der gemeente dringend 
eischt, dat haar betrekking anders moet 
worden vervuld dan door haar geschiedt. 
Zulks beteekent, dat de ontslagene in de 
richtige vervulling van de betrekking te 
kort moet zijn geschoten. Of het oordeel 
van den Burgemeester (de taak van B . 
en W. waarnemend) b erust op feiten, 
blijkens welke de ambtenares in de ver
vulling van haar betrekking is te kort 
geschoten, staat ter beslissing van den 
C. R. v . B . In dit geval worden zulke 
feiten niet aanwezig geacht. 

Uitspraak in zake: 
Mejuffrouw J., wonende te B ., klaagster, 

in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door haar raadsman Mr. 
Th. G. D onner, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Burgemeester van B ., verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. J . C. Y . Nieuwen
huis, advocaat te Haarlem. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van B., waarne

mende de t aak van Burgemeester dier ge
meente; 

0 . dat Mejuffrouw J., ambtenaresse voor 
maatschappelijk hulpbetoon te B., toen haar 
op 6 October 1942 naar aanleiding van den 
door "Winterhulp" georganiseerden éénpans
maaltijd, te houden op 17 October 1942 te H., 
door den wethouder van Sociale Zaken , den 
Heer J. K ., werd gevraagd, of zij wel eens 
een éénpansmaaltijd had meegemaakt en 
haar werd aangeraden eens daarheen te gaan, 
heeft geantwoord, dat zij dit niet zou doen, 
omdat zij het een "vertooning" vond; 

0. dat zij, toen haar den volgenden dag in 
een bijeenkomst van den Burgemeester met 
de Wethouders werd gevraagd, waarom zij 
weigerachtig was een éénpansmaaltijd bij te 
wonen, heeft verklaard "omdat de éénpans
maaltijden van de N.S.B . uitgaan en dienen 
als propagandamiddel dier beweging" ; 

0. dat derhalve uit haar houding blijkt, dat 
zij in dezen tijd ongeschikt moet worden ge
acht voor haar betrekking, aangezien het een 
dringende eisch is, dat deze betrekking an
ders wordt vervuld dan door haar geschiedt; 

gelet op het 2de lid van art. 60 van het 
Ambtenarenreglement; 

d.d. 23 October 1942 heeft besloten M e
juffrouw J . met ingang van I N ovember 1942 
eervol te ontslaan uit haar betrekking van 
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ambtenaresse voor het maatschappelijk hulp
betoon en haar met ingang van I November 
I942 een schadeloosstelling toe te kennen 
overeenkomstig het bepaalde in art. 4, Ed I, 

onder I b der Instructie van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende de verzorging van ontslagen 
ambtenaren van 5 Juli I941, met dien ver
stande, dat het bepaalde in de artt. 5, 6 en 9 
van die Instructie van overeenkomstige toe
passing is; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren, beambten en werklieden in dienst der 
gemeente B. bij uitspraak van 3 Maart 1943 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - heeft uitgesproken, dat het ontslag 
ten onrecht e is verleend en heeft geadviseerd 
het ontslag ongedaan te maken en aan klaag
ster uit te betalen het verschil tusschen het 
haar sinds 1 November 1942 toekomende sa
laris en de door haar ontvangen schadeloos
stelling; 

0 . dat de Burgemeester van B. d.d. 25 
. Maa rt 1943 aan Mejuffrouw J. heeft bericht, 
dat hij in voormelde uitspraak geen aanlei
ding vindt zijn besluit van 23 October 1942 
te herzien; 

0. dat klaagster tijdig van gemeld besluit 
van 25 Maart 1943 en daarmede van dat van 
23 October 1942 bij dezen Raad in beroep is 
gekomen bij klaagschrift op de daarbij aange
voerde gronden vorderende, het besluit, waar
tegen b eroep, nietig te verklaren en voor 
zooveel noodig te bepaleri, dat haar alsnog 
zal worden uitgekeerd het verschil tusschen 
het haar sinds 1 November 1942 toekomende 
salaris en de door haar ontvangen schadeloos
stelling; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot afwijzing van die vorde
ring, hetzij door niet-ontvankelijk verklaring 
hetzij door ontzegging; 

In rechte: 
0. dat in dit geding moet worden beslist, 

of het bestreden besluit van 25 Maart 1943 
en daarmede dat van 23 October I94~ kan 
worden aangevochten op een der beide gron
den, genoemd in lid 1 van art, 58 der Amb
tenarenwet 1929; 

0. dat allereerst moet worden onderzocht, 
of het meergenoemde besluit van 23 October 
1942, hetwelk bij dat van 25 M aart 1943 is 
gehandhaafd, feitelijk of rechtens strijdt met 
eenig toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat art. 60, lid 1 , van het Ambtenaren
reglement der gemeente B., voorzoover hier 
van belang, inhoudt: 

,.Het ontslag wordt eervol gegeven: 

d . wegens ongeschiktheid voor de vervulde 
betrekking;" 

en lid 2 van genoemd artikel luidt: 
,,Onder ongeschiktheid, bedoeld in het vo

rig lid, is mede begrepen het geval, dat naar 
het oordeel van Burgemeester en Wethou
ders het belang der gemeente dringend eischt, 
dat de door een ambtenaar, beambte of werk
man bekleede betrekking anders moet wor
den vervuld, dan door hem geschiedt."; 

0. dat aan klaagster ontslag is verleend, 
wijl bij haar zoude bestaan de ongeschiktheid, 
omschreven in voormeld lid 2; 

0. dat, blijkens de redactie van dit lid, 
waar sprake is van het anders vervullen van 
de betrekking dan geschiedt, aan een krach
tens deze bepaling verleend ontslag t en 
grondslag moet liggen, dat hij, die ontslagen 
wordt, in de richtige vervulling van zijn be
trekking is te kort geschoten; 

0. dat in dit verband met name van be
lang is, dat in lid 2 van genoemd art. 60 niet 
sprake is van ongeschiktheid in het algemeen, 
doch van een zeer bepaalde, nauwkeurig om
schreven, gequalificeerde ongeschiktheid, 
waaruit volgt, dat de Burgemeester - die 
thans de taak van Burgemeester en Wethou
ders waarneemt - niet aan de bepaling van 
lid 2 voormeld de bevoegdheid kan ontleenen 
tot het geven van ontslag aan een ambtenaar, 
indien hij zonder meer van oordeel is, dat die 
ambtenaar b.v. op grond van diens politieke 
opvattingen ongeschikt is voor de vervulling 
van diens betrekking, doch slechts dan op 
grond van meergemeld lid 2 een ambtenaar 
kan ontslaan, indien zijn oordeel omtrent de 
ongeschiktheid van den ambtenaar berust op 
feiten, blijkens welke de ambtenaar in de 
vervulling van zijn betrekking is te kort ge
schoten; 

0. dat het bestreden besluit evenwel zoo
danige feiten niet noemt, doch zich uitslui
t end bepaalt tot het vermelden van twee uit
latingen van klaagster, waaruit kan worden 
afgeleid, dat zij niet een voorstandster is van 
,,éénpansmaaltij den"; 

0. dat deze uitlatingen echter geenszins 
kunnen strekken ten bewijze, dat zij in de 
vervulling van haar betrekking van ambte
naresse van maatschappelijk hulpbetoon is te 
kort geschoten, doch, integendeel, mede op 
grond van den inhoud der gedingstukken en 
van hetgeen vanwege klaagster ter terecht
zitting van den Raad is aan gevoerd - en 
hetwelk door den gemachtigde van verweer
der niet is tegenspraken - moet worden aan
genomen, dat van een zoodanig te kort schie
ten bij klaagster nooit sprake is geweest; dat 
zij meer dan eenmaal aan de organisatie van 
een éénpansmaaltijd heeft medegewerkt, 
voorzoover betreft de deelneming door kin
deren uit de gemeente B., door te zorgen voor 
de kennisgevingen aan de ouders, het onder 
geleide afhalen en thuisbrengen van de kin
deren per autobus enz., en dat z ij zich tot 
zoodanige medewerking evenzeer en zonder 
voorbehoud had bereid verklaard voor den 
éénpansmaaltijd van 17 October 1942; dat ziJ 
nooit - zooals haar schijnt te worden ver
weten - nooddruftige gemeentenaren aan 
hun lot heeft overgelaten, omdat zij lf!den 
waren van de nationaal-socialistische bewe
ging, doch integendeel herhaaldelijk in het 
comité-Winterhulp voor hoogere uitkeerin
gen voor leden van die partij heeft gepleit; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
grief van den Burgemeester jegens klaagster 
dus niet betreft de "'-ijze, waarop zij haar be
trekking vervult, zoodat het haar verleende 
ontslag niet kan worden gegrond op, doch in 
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strijd is met lid 2 van art. 60 van het J\mb
tenarenreglement der gemeente B.; 

0 . dat het bestreden besluit van 25 Maart 
I943, alsmede dat van 23 October I942, dus 
moet worden nietig verklaard en voorts moet 
worden verstaan, dat verweerder haar alsnog 
zal doen uitbetalen het verschil tusschen het 
haar sinds I November I942 toekomende sa
laris en de door haar ontvangen schadeloos
stelling; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het besluit van den Burgemees

ter van B . van 25 Maart I943, alsmede dat 
van 23 October I942, nietig. 

Verstaat, dat verweerder alsnog aan klaag
ster zal doen uitbetalen het verschil tusschen 
het haar sinds I November I942 toekomende 
salaris en de door haar ontvangen schadeloos-
stelling. (A. B.) 

2z September z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

De omstandigheid, dat het onderwer
pelijke pad reeds sinds I86I voorkwam 
op den legger der openbare voetpaden 
en, voorzoover bekend, daartegen door 
de rechthebbenden destijds noch later 
bezwaar is gemaakt, vormt op zichzelf 
reeds een aanwijzing dat aan dat voetpad 
door den rechthebbende destijds de be
stemming van openbaren weg is gegeven. 
Voorts wordt en werd het pad door het 
publiek, zij het in beperkte mate, ge
bruikt. Aan deze aanwijzing, dat het pad 
openbaar is, doet de beperkte frequentie 
van het gebruik door het publiek geen 
afbreuk. Uit het feit, dat de eigenaren 
der perceelen, waarover het overig deel 
van het pad loopt, geen beroep hebben 
ingesteld, hoewel zij in den legger met 
het onderhoud van het pad, voorzoover 
op hun perceel gelegen, worden belast, 
blijkt, dat die eigenaren het op hun per
ceel gelegen gedeelte van het pad als een 
openbaar voetpad beschouwen, weshalve 
bezwaarlijk kan worden aangenomen, 
dat het op het perceel van appellant ge
legen aansluitend gedeelte niet openbaar 
zou zijn. Uit een en ander mag worden 
afgeleid, dat de rechthebbende destijds 
aan het pad de bestemming van open
baren weg heeft gegeven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het beroep, ingesteld door mevr. 
C. C . Loos, geboren baronesse van Wester
holt van Hackfort, te Zaandam, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Overijssel van 4 November I94I, 3de Afdee
ling, no. A. 2036, tot vaststelling ingevolge 
de Wegenwet van den legger van de wegen 
voor de gemeente Ambt-Vollenhove; 

Gelet op het advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van I4 April I943, no. ng (I942) en 
het daarbij gevoegde ontwerp-besluit, het-

welk luidde als volgt: 
Gezien het beroep, ingesteld door mevr. 

C. C. Loos, geboren baronesse van Wester
holt van Hackfort, te Zaandam, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Overijssel van 4 November I94I, 3de Afdee
ling, no. A. 2036, tot vaststelling ingevolge 
de Wegenwet van den legger van de wegen 
voor de gemeente Ambt-Vollenhove; 

Den Raad van State, · Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
14 April 1g43, no. ng [ 1g42]); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Overijssel bij zijn besluit van 4 November 
1g41, no. A. 2036, _,de Afdeeling, den door 
burgemeester en wethouders van Ambt-Vol
lenhov e in hun vergadering van 25 Juli 1939 
opgemaakten legger der wegen dezer ge
meente, gewijzigd als door de Gedeputeerde 
Staten der provincie Overijssel bij besluit 
van 1g Augustus 1g41, .,de Afdeeling, no. 
7871/,;_,qo is aangegeven, heeft vastgesteld 
en van de vereischte verklaringen heeft voor
zien; 

dat daarbij onder meer is overwogen, dat 
het bezwaarschrift van C. C. baronesse Sloet 
van Oldruitenborgh, douairière van B. F. W . 
baron van Westerholt van Hackfort, betreft 
de openbaarheid en het onderhoud van een 
gedeelte van het Zuurbekerpad; dat het be
doelde voetpad reeds sinds 1861 voorkomt 
op den legger der openbare voetpaden van 
de gemeente Ambt-Vollenhove; dat op grond 
hiervan moet worden aangenomen, dat de 
rechthebbenden van het onderwerpelijke 
voetpad daaraan destijds de bestemming van 
openbaar voetpad hebben gegeven, zoodat 
het pad ingevolge artikel 4, eerste lid, III, 
der Wegenwet openbaar is; dat aan de door 
de reclamante aangebrachte bordjes met het 
opschrift: .,Eigen voetpad. Verboden toe
gang. Artikel 461 Wetboek van Strafrecht", 
mitsdien geen beteekenis kan worden ge
hecht; dat in de oude leggers als perceel, be
last met den onderhoudsplicht van het ge
noemde voetpad, onder meer is vermeld het 
aan de reclamante toebehoorende perceel no. 
427 van sectie G der gemeente Ambt-Vol
lenhove; dat de bezwaren van de reclamante 
derhalve noch wat de openbaarheid, noch 
wat den onderhoudsplicht betreft, gegrond 
kunnen worden geacht; 

dat van dit besluit mevrouw C . C. Loos, 
geboren baronesse van Westerholt van Hack
fort, te Zaandam, in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij eigenaresse is van een 
hofstede met diverse perceelen weiland, enz. 
onder Ambt-Vollenhove. omvattende een 
groot aantal kadastrale pèrceelen, waaronder 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Ambt-Vollenhove, sectie G, no. 427, welken 
eigendom zij heeft verkregen uit de nalaten
schap harer moeder vrouwe Clara Constance 
baronesse Sloet van Oldruitenborgh, douai
rière van B. F . W. baron van Westerholt van 
Hackfort: dat de Commissaris der provincie 
Overijssel dd. 4 November 1g41, no. A. 2036, 
,de Afdeeling, den legger heeft vastgesteld 
en heeft beslist, dat de bezwaren, door haar 
moeder aangevoerd, noch wat de openbaar-
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heid, noch wat den onderhoudsplicht betreft, 
gegrond waren, en zulks op overweging, dat 
het gemelde voetpad sinds 1861 op den leg
ger der openbare voetpaden van de gemeente 
voorkomt, met vermelding als onderhouds
plichtig perceel het voorschreven kadastraal 
perceel, sectie G, no. 427; dat de Commis
saris der provincie Overijssel dus op grond 
van het feit, dat sinds 1861 een voetpad, loo
pende over het vermelde perceel, voorkomt 
oo den legger, tot de beslissing komt, dat de 
rechthebbende daaraan destijds de bestem
ming van openbaren weg heeft gegeven; dat 
deze stelling naar haar meening onjuist is; 
dat het vermelden van een weg op den legger 
zeker in vroeger jaren geen daad was , waar
van de grondeigenaar op de hoogte was of 
welke met zijn medewerking en goedkeuring 
geschiedde of die verricht werd op verzoek; 
dat dus uit het feit, dat een gemeentebestuur 
een weg op den legger plaatst, nimmer kan 
worden afgeleid, dat de eigenaar aan dien 
weg de bestemming van openbaren weg heeft 
gegeven; dat zoodanige bestemming op an
dere wijze moet blijken; dat in het onder
havige geval uit niets van zoodanige be
stemming door den eigenaar is gebleken; dat 
zij en haar rechtsvoorgangster betwisten, dat 
te eeniger tijd door de rechthebbende aan 
een strook, loopende over het bewuste per
ceel, ooit de bestemming van openbaar voet
pad is gegeven en haar moeder op 20 Juni 
1g30 ter plaatse den toegang tot het perceel 
heeft versperd en er borden heeft geplaatst 
met het opschrift "Eigen voetpad. Verboden 
toegang. Artikel 461 Wetboek van Straf
recht" ; dat, voor zoover vroeger anderen 
toegang tot dat oad hebben gehad, het ten 
hoogste slechts een ouaestie van gedoogen 
is geweest, doch allerminst van openbaar
heid; dat uit het bovenstaande volgt, dat ten 
onrechte de bovenbedoelde terreinstrook als 
openbaar voetpad op den legger is geplaatst 
en zij ten onrechte als eigenaresse van het 
perceel met het onderhoud is belast; 

0. dat niet is komen vast te staan, dat het 
onder no. 62 op den legger voorkomende 
Zuurbekerpad als een, in den zin van de We
genwet, openbare weg zou moeten worden 
beschouwd; 

dat uit het enkele feit, dat deze weg voor
komt op den legger der openbare voetpaden 
der gemeente Ambt-Vollenhove van r86r, 
de openbaarheid niet kan worden afgeleid, 
nu in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, van de zijde van 
de apoellante uitdrukkelijk is verklaard, dat 
van dit pad als verkeersweg door het publiek 
nimmer is gebruik gemaakt en een t en ver
zoeke van de Afdeeling nader door den 
dienst van den Rijkswaterstaat ingesteld on
derzoek het tegendeel niet heeft aangetoond; 

dat dan ook geen voldoende grond aan
wezig is om aan te nemen, dat aan dit pad 
door den rechthebbende de bestemming van 
openbaren weg zou zijn gegeven; 

dat van openbaarheid van den weg inge
volge artikel 4, 1ste lid, punt III, der We-

gen wet dus geen sprake is; 
dat de openbaarheid evenmin kan worden 

aangenomen op grond van artikel 4, 1ste lid , 
punt I, vermits niet is gebleken, dat het pad, 
hetwelk van den Zuurbekerweg af toegang 
geeft tot de aan het pad gelegen hofstede, 
gedurende dertig achtereenvolgende jaren 
vóór het in werking treden van de Wegen
wet voor een ieder toegankelijk is geweest, 
terwijl het verdere gedeelte van het pad, loo
pende over het perceel sectie G , no. 427, 
naar de Harlingersteeg, blijkens akte van no
taris G. P . Koch te Stad Volllenhove op 20 
Juni 1Q.W door den rechthebbende is afge
sloten door het doen aanbrengen aan beide 
uiteinden van het bedoelde weggedeelte van 
bordjes m et het opschrift "Eigen voetpad. 
Verboden toegang. Artikel 461 Wetboek van 
Strafrecht" en de aanwezigheid daarvan ge
durende een tijdvak van t en minste één jaar 
niet is betwist; 

dat mitsdien het hierbedoelde pad alsnog 
van den wegenlegger behoort te worden af
gevoerd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1g40 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
G eneraal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

met wijziging in zooverre van den door 
den Commissaris der Provincie Overijssel bij 
besluit van 4 November 1g41, no. A . 2036, 
.,de Afdeeling, vastgestelden wegenlegger der 
gemeente Ambt-Vollenhove, het daarin on
der no. 62 voorkomende Zuurbekerpad te 
doen vervallen. 

0. dat de Afdeeling in kennis werd gesteld 
m et de dezerzijds gerezen bedenkingen bij 
een schrijven van den volgenden inhoud: 

Omtrent de bij nevenvermeld schrijven 
bedoelde aangelegenheid moge ik uw Afdee
ling het volgende mededeelen: 

Uit de hierbij gevoegde stukken blijkt, dat 
het onderhavige Zuurbekerpad reeds sinds 
1861 voorkomt op den legger der openbare 
voetpaden van de gemeente Ambt-Vollen
hove, terwijl daartegen, voor zoover bekend, 
nimmer is opgetreden. 

In het, naar aanleiding van het verzoek 
van uw Afdeeling, ontvangen nader bericht 
van den Rijkswaterstaatsdienst deelt de 
hoofdingenieur in zijn rapport van 13 Maart 
1g4_,, no. I266 I Ov., mede, dat van het pad 
door het publiek in beperkte mate wordt ge
bruik gemaakt, terwijl door één der bewo
ners van de boerderij is medegedeeld, dat 
inwoners uit omliggende buurtschappen bij 
voorkomende gelegenheden het pad onge
hinderd beloopen. Dat dit pad als "Verkeers
weg" nimmer is gebruikt, zooals appellanten 
hebben verklaard, behoeft geen verwonde
ring te wekken, aangezien bij een landelijk 
pad, als hier bedoeld, uiteraard maar een 
beperkt aantal personen belang hebben. 

Uit het bovenstaande moet dan ook naar 
miin meening juist worden afgeleid, dat des
tijds aan bedoeld pad de bestemming van 
openbaren weg is gegeven. 
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Voorts moge ik uw Afdeeling er op wijzen, 
dat de eigenaren van de perceelen nos. 424, 
1858, 1859 en 1857, waarover het overige ge
deelte van het pad loopt, geen beroep tegen 
den vastgestelden legger hebben ingesteld, 
zoodat daaruit mag worden afgeleid, dat zij 
de openbaarheid van het pad, voor zoover 
het hun perceelen betreft, blijkbaar zonder 
meer hebben aanvaard. 

In verband met het vorenstaande ben ik 
dan ook, in afwijking van uw meening, van 
oordeel, dat het voetpad openbaar moet wor
den geacht ingevolge art. 4, 1ste lid, onder 
III, der Wegenwet. 

Ik heb de eer uw Afdeeling hierbij de stuk
ken wederom te doen toekomen met verzoek 
deze aangelegenheid alsnog nader in over
weging te willen nemen. 

dat de Afdeeling naar aanleiding van dit 
schrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
hetwelk luidde als volgt: 

Bij schrijven van 25 Mei 1943, no. 666, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, heeft U Hoog 
Edelgestrenge opnieuw bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door mevrouw C. C. 
Loos, geboren baronesse van Westerholt van 
Hackfort, te Zaandam, tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Overijssel 
van 4 November 1941, 3de Afdeeling, no. 
A. 2036, tot vaststelling ingevolge de Wei;en
wet van den legger van de wegen voor de 
gemeente Ambt-Vollenhove; 

Gezette overweging van het door U Hoog 
Edelgestrenge aangevoerde heeft de Afdee
ling niet overtuigd van de onjuistheid van de 
door haar, bij advies van 14 April 1943, no. 
n9 (1942), voorgedragen beslissing. Zij 
blijft van oordeel, dat de openbaarheid van 
het in de stukken bedoelde Zuurbekerpad, in 
het bijzonder op grond van art. 4, 1ste lid, 
onder III, der Wegenwet, niet voldoende is 
bewezen. 

\.Vel is waar komt dit pad, zooals U Hoog 
Edelgestrenge te recht opmerkt, reeds sinds 
1861 op den ligger der openbare voetpaden 
van de gemeente Ambt-Vollenhove voor, 
maar deze omstandigheid is, naar tot dusverre 
steeds is aangenomen, zonder andere aanwij
zing, welke in die zelfde richting wijst, niet 
voldoende om de openbaarheid van den weg 
aan te nemen. Een zoodanige aanwijzing zou 
- de Afdeeling geeft het toe - gelegen kun
nen zijn in de omstandigheid, dat van het 
pad sinds vele jaren door het publiek wordt 
gebruik gemaakt, maar dat zulks hier het 
geval zou zijn, betwijfelt de Afdeeling ten 
sterkste. Tegenover de pertinente verklaring 
van de zijde van de appellante, dat van het 
pad, al moge het door menschen in de buurt 
een enkele maal wel eens zijn betreden, als 
verkeersweg door het publiek nimmer is ge
bruik gemaakt, kan in de vage en niet nader 
geadstrueerde passage in het ambtsbericht 
van den hoofdingenieur van den Rijkswater
staat van 13 Maart 1943: dat van het pad 
door het publiek in beperkte mate gebruik 
wordt gemaakt, bezwaarlijk het bewijs van 
het tegendeel worden gezien en dit te minder 

daar deze hoofdambtenaar tot deze conclusie 
blijkbaar is gekomen op grond van de mede
deeling van één der bewoners van de boer
derij, dat inwoners uit omliggende buurt
schappen bij voorkomende gelegenheden het 
pad ongehinderd zouden beloopen, welke me
dedeeling, naar het der Afdeeling wil voor
komen, niet in tegenspraak is met de even
vermelde bewering van den gemachtigde der 
appellante. 

Ten einde als aanwijzing, als bovenbedoeld, 
in aanmerking te kunnen komen, mag, naar 
het der Afdeeling wil voorkomen, ten minste 
als eisch worden gesteld, dat niet sporadisch, 
maar met eenige frequentie van het pad als 
verkeersweg, dat wil zeggen om van den 
Zuurbekerweg naar de Harlingersteeg of om
gekeerd te komen, gebruik gemaakt wordt, 
hetgeen ten deze in geenen deele is gebleken. 

U H oog Edelgestrenge wijst er voorts op, 
dat de eigenaren van de perceelen 424, 1858, 
1859 en 1857, waarover het overige gedeelte 
van het pad loopt, geen beroep tegen den 
vastgestelden legger hebben ingesteld, waar
uit ware af te leiden, dat zij de openbaarheid 
van het pad, voor zoover het hun perceelen 
betreft, blijkbaar zonder meer hebben aan
vaard. 

De Afdeeling merkt hiertegenover op, dat 
de omstandigheid, dat de hierbedoelde eige
naar of eigenaren er !!een belang in hebben 
gezien de openbaarheid van het over de ge
noemde perceelen loopende padgedeelte, het
welk als toegang dient van de boerderij (van 
van der Linden), te betwisten, bezwaarlijk 
als een vermoeden kan gelden, dat aan het 
op het perceel 42 7 zich bevindende padge
deelte door den rechthebbende de bestem
ming van openbaren weg zou zijn gegeven. 

De Afdeeling heeft daarom, mede gelet op 
het nader ambtsbericht van den hoofdinge
nieur-directeur van den Rijkswaterstaat van 
24 Maart 1943, no. 1266 II Ov., gemeend 
haar voormeld ontwerp ongewijzigd te moe
ten handhaven. 

0. dat het met de Afdeeling gepleegd over
leg mitsdien niet heeft geleid tot wijziging 
van haar advies in den geest als dezerzijds 
bedoeld; 

0. t en aanzien van het ingestelde beroep, 
dat uit de daaromtrent ontvangen ambtsbe
richten blijkt , dat het Zuurbekerpad (no. 62 
van den legger) reeds sinds 1861 voorkwam 
op den legger der openbare voetpaden van 
de gemeente Ambt-Vollenhove en, voor zoo
ver bekend, daartegen door de rechthebbende 
destijds noch later bezwaar is gemaakt; 

dat deze omstandigheid op zich zelf reeds 
een aanwijzing vormt, dat aan dat voetpad 
door de rechthebbende destijds de bestem
ming van openbaren weg is gegeven; 

dat voorts in het naar aanleiding van een 
verzoek van de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur ontvangen nader rapport van 
den Rijkswaterstaat wordt medegedeeld, dat 
bedoeld pad, door het publiek wordt en werd 
gebruikt, zij het dan ook in beperkte mate; 

dat aan die aanwijzing, dat het pad open
baar is, de beperkte frequentie, waarmede 
het publiek het pad gebruikt, geen afbreuk 
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doet, aangezien uiteraard van een dergelijk 
voetpad geen druk gebruik wordt gemaakt; 

dat de eigenaren van de perceelen 424, 
1858, 1859 en 1857, waarover het overige ge
deelte van het pad loopt, geen beroep heb
ben ingesteld, hoewel zij in den legger met 
het onderhoud van het pad, voor zoover op 
hun perceel gelegen, worden belast; 

dat hieruit blijkt, dat die eigenaren het op 
hun perceel gelegen gedeelte van het pad als 
een openbaar voetpad beschouwen; 

dat, indien het pad, voor zoover op deze 
vier perceelen gelegen, openbaar is, bezwaar
lijk kan worden aangenomen dat het op het 
vij fde perceel (dat van appellante) gelegen 
aansluitende gedeelte niet openbaar zou zijn; 

dat uit een en ander mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan het pad 
de bestemming van openbaren weg heeft ge
geven; 

dat aan de op art. 4, eerste lid, onder 111, 
der Wegenwet steunende openbaarheid van 
het pad niet kan afdoen, dat naderhand ter 
plaatse borden met opschrift: .,Eigen weg. 
Verboden toegang. Artikel 461 Wetboek van 
Strafrecht" zijn geplaatst; 

dat het door appellante aangevoerde niet 
tot wijziging van den legger kan leiden en het 
beroep derhalve ongegrond is; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

23 September z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Keurenwet artt. 4 en 
9 jis art. 3.) 

Nu de bepalingen van de keur, waar
tegen beroep is ingesteld, in het bijzon
der reglement voor het waterschap zijn 
opgenomen, kan het besluit van Ged. 
Staten tot goedkeuring van die keur 
reeds daarom niet worden gehandhaafd, 
omdat anders door de centrale overheid 
zou worden medegewerkt bij de totstand
koming van eene verordening, welke, in 
strijd met het bepaalde in art. 3 xe lid 
der Keurenwet, punten zou inhouden, 
waaromtrent bij het reglement der in
stelling is voorzien . Derhalve behoeft op 
d e in beroep tegen het goedkeuringsbe
sluit aangevoerde grieven niet nader te 
worden ingegaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien de beroepen, ingesteld door het 
College van Regenten der Stedelijke Gods
huizen te Geertruidenberg, door B . Spuy
broek, te Hooge-Zwaluwe, en door J . J. Staal, 
te Geertruidenberg, en 16 anderen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 16 November 1938, G., No. 13, 

tot goedkeuring van de door het Dagelijksch 
Bestuur van het Waterschap de Emiliapolder 
vastgestelde keur of politieverordening op 
het onderhoud der waterlossingen in dat wa
terschap; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 20 Maart 1940, No. 670 (1939) en het 
daarbij gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk 
luidde als volgt: 

"Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
door het College van Regenten der Stedelijke 
Godshuizen, te Geertruidenberg, door B. 
Spuybroek, te Hooge Zwaluwe, en door J. J. 
Staal, te Geertruidenberg, en 16 anderen, 
tegen het Besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 16 November 1938, 
G., no. 13, tot goedkeuring van de door het 
Dagelijksch Bestuur van het waterschap de 
Emiliapolder vastgestelde keur of politiever
ordening op het onderhoud der waterlossin
gen in dat waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Maart 1940, No. 670 (1939), 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun evenvermeld besluit hebben 
goedgekeurd de door het Dagelijksch Bestuur 
van het waterschap de Emiliapolder ter goed
keuring aangeboden keur of politieverorde
ning voor dat waterschap, vastgesteld in zijne 
vergadering van 14 Januari 1938, waarvan 
de artikelen 2 en 4, onder h, luiden: 

Artikel 2. 

De eigenaren, erfpachters en, in geval van 
vruchtgebruik, de vruchtgebruikers van gron
den, waartoe behooren één of meer schouw
slooten, bedoeld in artikel 1, en waarvan zij 
deel uitmaken, zijn verplicht die slooten te 
vegen en te zuiveren en te brengen en te 
houden op een afmeting, zooals door het Da
gelijksch Bestuur van het waterschap voor 
elk geval zal worden aangewezen, met dien 
verstande, dat de diepte niet meer zal be
dragen dan 1.50 m beneden maaiveld, de bo
dembreedte niet meer dan 1 m, de taluds on
der een helling van minstens 1½ op 1. 

Artikel 4. 
Het is verboden, ten aanzien van de water

leidingen, bedoeld onder a van artikel r, ten
zij gehandeld wordt op last van het Dage
lijksch Bestuur of van Gedeputeerde Staten: 
h. vee los te laten loopen op gronden langs de 
waterleidingen, tenzij die waterleidingen zijn 
beschermd tegen beschadiging door het vee, 
door een afrastering van prikkeldraad of an
derszins, een en ander ten genoegen van het 
Dagelijksch Bestuur en op een afstand van 
minstens 0.60 m, gemeten van den aangren
zenden rand der waterleidingen.; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1 °. het College van Regenten der Stede
lijke Godshuizen, te Geertruidenberg, aan
voerende, dat de bedoelde keur aan eigenaren 
van weilanden, aan waterleidingen en schouw-
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slooten grenzende, de verplichting oplegt, op 
een afstand van zestig centimeter van de 
waterleiding of schouwsloot een afrastering 
te maken en te onderhouden, t en einde het 
vee van de taluds te keeren, en bovendien 
hun nog de verplichting oplegt deze water
leidingen vrij van onkruid en op diepte, als 
aangegeven, te houden; dat o.m. in de lengte
richting van de aan de Godshuizen toebe
hoorende perceelen gemeente Made, Sectie 
F. , nummers 93 en 94, in totaal groot 4.21 
hectare, een nieuwe niet op den legger voor
komende waterleiding is gemaakt, aan de 
Godshuizen-perceelen grenzende over een 
lengte van c.a. 625 meter en dat perceel 58 
in dezelfde gemeente en sectie over een af
stand van circa 375 meter door een zelfden 
last getroffen wordt; dat deze afrasteringen 
en werkzaamheden zullen komen ten bate 
van allen, die van deze ontwateringswerken 
het genot hebben, en de lasten aan enkelin
gen worden opgelegd; dat Regenten het daar
om billijk achten, deze lasten te doen druk
ken op alle ingelanden; dat, naar zij verna
men, ook elders soortgelijke keuren zijn vast
gesteld, maar dat daar vermoedelijk niet zul
ke sterk ingrijpende eenzijdige belasting het 
gevolg van is geweest; dat de Godshuizen 
vormen een Instelling van Weldadigheid, die 
onder de huidige omstandigheden onmoge
lijk aan alle venooeken om steun kan voldoen 
en daarom ernstig zal getroffen worden door 
deze belangrijke uitbreiding van uitgaven ; 

2 °. B . Spuybroek, te Hooge Zwaluwe, 
aanvoerende, dat uit het bepaalde in artikel 
2 van de keur een schouwsloot met een bo
venwijdte van maximaal 5.50 m is te becij 
feren; dat die bovenwijdte voor een als hier 
bedoelden watergang in dit, zoowel als in elk 
ander waterschap, niet wenschelijk is en 
verre uitgaat boven het normale type; dat 
zulk een normaal type, in goeden staat ver
keerende, behoort te voldoen aan de volgen
de afmetingen: diepte, beneden het maaiveld 
1 m; bodembreedte I meter, taluds, onder 
een helling van ¾ op I meter; dat, zoowel 
alle belanghebbenden, als het waterschap 
zelf, het meest en op de juiste wijze gediend 
worden met schouwslooten van het laatstbe
doelde type; dat de thans in de keur vermelde 
maten overeenkomstig die van het boven
aangegeven type "schouwsloot" dienen te 
worden herzien; dat, wat artikel 4, onder h, 
betreft, het geheele bestel der waterleidingen 
behoort tot de zorg van een resideerend be
stuur; dat echter alle kosten, zoo tot daarstel
ling als tot behoud van de waterleidingen ten 
nutte van het geheele poldercomplex, voor en 
ook t en laste van de gezamenlijke ingelanden 
komen; dat wel is waar genoemd artikel door 
opsomming van alle gebeurlijke en ongebeur
lijke verrichtingen, daden en voorvallen, 
tracht de waterleidingen te houden in zoo ef
fectvol mogelijken staat; dat evenwel een 
groep van belanghebbenden, wier gronden in 
weiland liggen - en voor groote complexen 
is dit naar den aard van den grondslag blij 
vend weiland -, door het bij artikel 4, sub 
h, bepaalde, ten gerieve en louter ten voor
deele van een andere categorie van belang-

hebbenden, hier zeer belangrijke extra lasten 
opgelegd worden; dat van belanghebbenden 
bij bouwlanden die extra lasten in den vorm 
van afrastering niet gevorderd worden; dat 
derhalve de gelijkheid in het dragen van de 
,,water"-lasten naar den gebruikelijken ka
dastralen omslag ten zeerste en op onbillijke 
wi.ize verstoord wordt; dat aan die verstoring, 
op welken grond dan ook, geen sanctie ge
geven dient te worden; dat bezwaarden met 
hunne gezamenlijke landerijen (weilanden) 
tot een totale oppervlakte van 24.87.20 hec
taren, in de onbillijkheid betrokken worden; 
dat hunnerzijds, bij het gegeven artikel, een 
afrastering opgelegd wordt tot eene totale 
lengte van 3880 m, of nagenoeg vier kilo
meter; 

3 °. J. J. Staal, te Geertruidenberg, en 
16 anderen, aanvoerende, dat deze keur gun
stige bepalingen bevat voor de ingelanden in 
het algemeen, maar zeer zware lasten oplegt 
aan enkelen, wier gronden toevallig aan wa
terleidingen of schouwslooten gelegen zijn; 
dat deze last wel het zwaarste drukt op per
ceelen, welke grenzen aan nieuw aangelegde, 
in de lengte der perceelen loopende weilan
den; dat het billijk zou zijn, als de afrasterin
gen, die in de keur worden voorgeschreven, 
door het waterschap zelf werden aangelegd 
en onderhouden en dat ook het onderhoud 
van de waterleidingen en schouwslooten door 
en op kosten van het waterschap plaats had 
en wel dat aan de getroffen eigenaren een 
passende schadeloosstelling en vergoeding 
werd gegeven; dat het beter zou geweest zijn, 
als de waterleidingen onmiddellijk na de vol
tooiing waren afgerasterd geworden; dat toch 
de nieuwe taluds van de waterleidingen voor
al, omdat zij niet begroeid waren, belangrijk 
zijn beschadigd en de aangrenzende eigena
ren onmiddellijk na het in werking treden 
van deze keur belangrijke kosten zullen moe
ten maken, voor de afrastering niet alleen, 
maar ook voor het weder in den vorm bren
gen der waterleidingen en schouwslooten; 

0. wat betreft de aangevoerde bezwaren 
tegen artikel 4, onder h, der k eur, dat een 
zoodanige bepaling noodzakelij k is om be
schadiging van de taluds der waterleidingen, 
welke door het waterschap moeten worden 
onderhouden, tegen te gaan; 

dat ook, gelet op nadere, op verzoek van de 
afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen ambts
berichten, niet kan worden gezegd, dat door 
deze bepaling - welker strekking overigens 
geheel overeenkomt met die van artikel 4, 
onder i, volgens welk voorschrift gronden, ge
legen langs de waterleidingen, niet op kar
teren afstand dan 0.2 5 m, gemeten van den 
aangrenzenden rand der waterleidingen, mo
gen worden bewerkt - van de eigenaren of 
gebruikers der gronden offers zouden worden 
gevergd, welke buiten verhouding zouden 
staan tot het door de bedoelde bepaling te 
beschermen waterschapsbelang; 

dat het met name niet te ver gaat, van de 
eigenaren of gebruikers der gronden te ver
langen, dat zij een eenvoudige afheining ten 
behoeve van een behoorlijk onderhoud van 
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de waterleidingen aanbrengen, nu het onder
houd zelf niet, zooals veelal het geval is, ten 
laste van de eigenaren of gebruikers komt, 
doch ten laste van het waterschap zelf; 

0 . wat betreft het door den appellant 
Spuybroek aangevoerde bezwaar tegen arti
kel 2, dat Wij, gelet op de ter zake uitge
brachte ambtsberichten, in dit bezwaar niet 
kunnen deelen, aangezien ook in deze bepa
ling geen sprake is van een onnoodige of on
redelijke beperking van het eigendomsrecht; 

dat deze bepaling niet eischt, zooals de ap
pellant schijnt te meenen, dat alle schouw
slooten op de daarin genoemde afmetingen 
zouden moeten worden gebracht, doch dat 
zij slechts de maximale afmetingen aangeeft, 
welke door het Dagelijksch Bestuur kunnen 
worden verlangd, welke maxima uiteraard 
ruimer zijn gesteld dan het gemiddelde type, 
omdat ook moet worden gerekend op bijzon
dere gevallen; 

0. dat in verband met het vorenstaande 
moet worden geoordeeld, dat Gedeputeerde 
Staten terecht de onderwerpelijke keur heb
ben goedgekeurd; 

Gezien de Keurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren."; 
0. dat de genoemde afdeeling, in kennis 

gesteld met de dezerzijds gerezen bedenkin
gen, een nader advies heeft uitgebracht, bij 
welk advies de afdeeling een nieuw ontwerp
· besluit overlegde, waarin slechts ten deele is 
tegemoetgekomen aan de dezerzijdsche be
denkingen en hetwelk, wat de overwegingen 
betreft, luidde als volgt: 

"0. dat, wat betreft het door den appellant 
Spuybroek aangevoerde -bezwaar tegen arti
kel 2, gelet op de ter zake uitgebrachte 
ambtsberichten, in dit bezwaar niet kan wor
den gedeeld, aangezien in deze bepaling geen 
sprake is van een onnoodige of onredelijke 
beperking van het eigendomsrecht; 

dat deze bepaling niet eischt, zooals de 
appellant schijnt te meenen, dat alle schouw
slooten op de daarin genoemde afmetingen 
zouden moeten worden gebracht, doch dat zij 
slechts de maximale afmetingen aangeeft, 
welke door het Dagelijksch Bestuur kunnen 
worden verlangd, welke maxima uiteraard 
ruimer zijn gesteld dan het gemiddelde type, 
omdat ook moet worden gerekend op bij
zondere gevallen; 

dat evenwel, wat de door de appellanten 
aangevoerde bezwaren tegen artikel 4, onder 
h, betreft, moet worden geoordeeld, dat het 
waterschapsbestuur niet de bevoegdheid heeft 
om, zooals in deze bepaling geschiedt, aan 
eigenaren en andere rechthebbenden van in 
het waterschap gelegen gronden een last op 
te leggen tot het aanbrengen van werken; 

dat immers deze bevoegdheid niet volgt 
uit de bevoegdheid van het waterschapsbe
stuur om een keur vast te stellen; 

dat toch deze bevoegdheid, welke haar 
grond vindt in art. 4 der wet van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n °. 139), welke wet uitvoering 
geeft aan artikel 199 der Grondwet, niet in 
zich sluit het recht, om aan eigenaars van 
of andere rechthebbenden op bepaaldelijk 

aangewezen gronden lasten tot het aanbren- · 
gen van werken op te leggen; 

dat het opleggen van lasten tot onderhoud 
en bescherming van de waterkeering en den 
waterafvoer behoort tot de inrichting van 
het waterschap, die krachtens artikel 198 der 
Grondwet aan de Staten der provincie is 
voorbehouden; 

dat een bepaling als de onderwerpelijke 
derhalve in de keur niet had mogen worden 
opgenomen, en Gedeputeerde Staten mits
dien ten onrechte hunne goedkeuring aan 
deze keur hebben verleend; 

Gezien de Keurenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 16 November 
1938, G, N ° . 13, aan de door het Dagelijksch 
Bestuur van het waterschap de Emiliapolder 
vastgestelde keur of politieverordening op 
het onderhoud der waterlossingen in dat wa
terschap alsnog goedkeuring te onthouden."; 

0. dat dezerzijds ook tegen dit nader ad
vies bedenkingen bestonden, waarmede de 
genoemde Afdeeling bij schrijven van 16 Au
gustus 1941, N °. 670, Afdeeling Waterstaats
recht, in kennis werd gesteld, en welk schrij
ven luidde als volgt: 

"Bij deze heb ik de eer Uw College mede 
te deelen, dat Uw nader advies van 16 Juli 
1941, N°. 670 (1939) /64, mij aanleiding 
geeft tot de volgende opmerkingen: 

Het bepaalde in artikel 2 van de keur op 
het onderhoud der waterlossing in het water
schap de Emiliapolder legt aan de eigenaren 
en andere rechthebbenden van in het water
schap gelegen gronden een last op, en wel tot 
het brengen en houden van de schouwslooten 
op een afmeting, zooals door het Dagelijksch 
Bestuur van het waterschap voor elk geval 
zal worden aangewezen, zij het dan tot be
paalde maximum afmetingen. Hieronder valt 
dus niet alleen het onderhouden van bepaal
de waterstaatswerken, doch ook het verbete
ren van dergelijke werken, bij voorbeeld het 
verbreeden en verdiepen van de slooten, wat 
veelal overeenkomt met het aanbrengen van 
werken en ver boven het onderhoud uitgaat. 
Te dezen zoude, ook in den gedachtengang 
van Uwe afdeeling, neergelegd in Uw terzijde 
aangehaald advies, artikel 2 van de keur niet 
toelaatbaar zijn. 

Maar ook wat betreft het opleggen van 
een onderhoudsplicht kan de keur niet voor 
goedkeuring in aanmerking komen, omdat 
ook dat niet behoort tot de bevoegdheid, wel
ke het bestuur van een waterschap kan ont
leenen aan artikel 4 der Wet van 1895. Im
mers de Grondwet legt het toezicht op de 
waterschappen en het reglementeeren van 
waterschappen op aan de Staten der provin
ciën, zij het dan dat aan besturen der water
schappen het recht kan worden toegekend 
om keuren uit te vaardigen. Maar deze laat
ste bevoegdheid kan, naar mijne meening:, 

K 2663 
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niet zoo ruim worden geïnterpreteerd en de 
grenzen niet zoo ruim getrokken worden, dat 
de waterschapsbesturen zich zouden kunnen 
toeëigenen de macht welke aan den provin
cialen wetgever toekomt. 

De jurisprudentie is dan ook steeds in dien 
geest geweest. Ik wijs op het arrest van den 
Hoogen Raad van 10 Februari 19n, W. 9139, 
op de K. B. van 23 Augustus 19n n °. 31, 
van 12 Maart 1913 n °. 25 en van 19 Januari 
1916 n °. 39, terwijl het K. B . van 7 Augustus 
1922 n °. 31 van denzelfden gedachtengang 
uitgaat. Tegenover de constante jurispruden
tie van rechterlijke macht en Kroon in ge
lijken zin kan d.m. niet met grond een be
roep worden gedaan op het ééne door Uwe 
afdeeling aangehaalde K. B. van 19 Septem
ber 1938 n° . 52, dat van de aangehaalde 
K. B. afwijkt, en dat mij, getoetst aan die 
besluiten, bij nadere overweging ook voor
komt minder juist te zijn. 

Het komt mij dan ook voor, dat terwille 
van de rechtszekerheid hier vastgehouden 
moet worden aan de gevestigde rechtspraak 
van v66r 1938. 

Op grond van het bovenstaande moge ik 
andermaal de op deze aangelegenheid betrek
king hebbende stukken aan Uwe Afdeeling 
ter nadere overweging doen toekomen."; 

0. dat genoemde afdeeling hierop ten der
den male advies uitbracht, waarin niet werd 
tegemoet gekomen aan de dezerzijds geuite 
bedenkingen en hetwelk luidde als volgt: 

.,Bij schrijven van 16 Augustus 1941, N°. 
670, Afdeeling Waterstaatsrecht, heeft U 
HoogedelGestrenge opnieuw bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
de beroepen, ingesteld door het College van 
Regenten der Stedelijke Godshuizen te Geer
truidenberg, door B . Spuybroek, te Hooge 
Zwaluwe, en door J. J. Staal, te Geertruiden
berg, en 16 anderen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 16 No
vember 1938. G, N ° . 13, tot goedkeuring van 
de door het Dagelijksch Bestuur van het 
waterschap de Emiliapolder vastgestelde keur 
of politieverordening op het onderhoud der 
waterlossingcn in dat waterschap. 

In antwoord op het evengenoemd schrijven 
van U HoogedelGestrenge moge de afdeeling 
het volgende berichten. 

Naar het haar wil voorkomen, is van den 
aanvang af in de jurisprudentie een te be
perkte uitlegging gegeven aan de keurbe
voegdheid der waterschappen. Het is juist, 
dat de Grondwet het reglementeeren van de 
waterschappen opdraagt aan de Provinciale 
Staten. Het betreft hier evenwel het geven 
van een "grondwet" voor elk waterschap. In 
het reglement wordt de bestuursorganisatie 
bepaald, de wijze van belastingheffing ge
regeld, enz. Daarnaast staat dan de, eveneens 
door de Grondwet erkende bevoegdheid der 
waterschappen om verordeningen te maken 
in hun huisnoudelijk belang. Hier treft men 
een parallel aan met de verordeningsbevoegd
heid van de gemeentebesturen (artikel 146 
der Grondwet en artikel 168 der Gemeente
wet). Wat de gemeenten betreft, is steeds 
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aangenomen, dat de gemeenteraad bevoegd 
is in het huishoudelijk belang zijner gemeente 
aan de ingezetenen lasten op te leggen, ook 
zelfs tot het aanbrengen van werken. In dit 
verband kan bijv. gewezen worden op de 
arresten van den Hoogen Raad van 24 Sep
tember 1872 , W. 3512, 12 Maart 1928, W. 
n820, en 27 Juni 1932, W. 12561. En dit is 
ook logisch. De zorg voor het in goeden staat 
verkeeren van waterschaps- en gemeentewer
ken behoort toch eerder tot het terrein van 
de huishoudingen dezer instellingen dan tot 
de inrichting van het bestuur daarvan. De 
afdeeling is dan ook van oordeel, dat het 
K. B. van 19 September 1938 n °. 52 een ge
lukkige wending in de jurisprudentie betee
kent, en zij moge er op wijzen, dat de toen
malige Minister van Waterstaat zich zonder 
meer met haar destijds uitgebracht advies 
heeft vereenigd. 

Ten slotte moge de Afdeeling er nog op 
wijzen, dat ook in artikel 39 der Wegenwet 
wordt uitgegaan van de onderstelling, dat on
derhoudsplicht kan worden opgelegd bij een 
waterschapsverordening, gelijk blijkt uit het 
bepaalde in het eerste lid, onder VI, van dit 
artikel. In verband met het vorenstaande ziet 
de Afdeeling dan ook geen aanleiding om haar 
advies, zooals dit laatstelijk is vastgesteld, 
nogmaals te wijzigen. Zij moge integendeel 
U HoogedelGestrenge dringend in overwe
ging geven dit advies te bekrachtigen en al
dus de bij het eerdergenoemde Koninklijk 
besluit van 1938 ingeluide nieuwe jurispru
dentie op dit gebied voort te zetten."; 

0. dat bij besluit van den Commissaris der 
provincie Noord-Brabant, waarnemende de 

· taak der Staten dier provincie van 4 Novem
ber 1942, G. No. 23, Iste Afdeeling, het bij
zonder reglement van het waterschap de 
Emiliapolder in dier voege is gewijzigd. dat 
daarin zijn opgenomen bepalingen, overeen
komende met die van de keur of politiever
ordening voor dat waterschap, waartegen d,e 
ingestelde beroepen waren gericht; dat het 
College van Regenten der Stedelijke Gods
huizen te Geertruidenberg en J . J. Staal te 
Geertruidenberg c.s. hierin aanleiding heb
ben gevonden, hunne beroepen tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 16 November 1938, G. No. 13, 
in te trekken; 

0. dat in verband hiermede de genoemde 
afdeeling een nader advies heeft uitgebracht, 
hetwelk luidde als volgt: 

.,Gezien het beroep, ingesteld door B . 
Spuybroek, te Hooge Zwaluwe, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 16 November 1938, G. No. 13, 
tot goedkeuring van de door het Dagelijksch 
Bestuur van het waterschap de Emiliapolder 
vastgestelde keur of politieverordening op 
het onderhoud der waterlossingen in dat wa
terschap; 

Den Raad vari State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 20 Maart 1940, no. 670 (1939) , 16 Juli 
1941, no. 670 (1939) /64, 10 September 1941, 
no. 670 (1939) /82 en 14 Juli 1943, no. 670 
(1939)/31); 

16 
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0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun evenvermeld besluit hebben 
goedgekeurd de door het Dagelijksch Bestuur 
van het waterschap de Emiliapolder ter goed
keuring aangeboden keur of politieverorde
ning voor dat waterschap, vastgesteld in zijn 
vergadering van 14 Januari 1938, waarvan de 
artikelen 2 en 4, onder h, luiden: 

Artikel 2. 

De eigenaren, erfpachters en in geval van 
vruchtgebruik, de vruchtgebruikers van gron
den, waartoe behooren een of meer schouw
slooten, bedoeld in artikel 1, en waarvan zij 
deel uitmaken, zijn verplicht die slooten te 
vegen, en te zuiveren en te brengen en te 
houden op een afmeting, zooals door het Da
gelijksch Bestuur van het waterschap voor 
elk geval zal worden aangewezen, met dien 
verstande, dat de diepte niet meer zal be
dragen dan 1.50 meter beneden maaiveld, de 
bodembreedte niet meer dan 1 meter, de ta
luds onder een helling van minstens 1½ op 1. 

Artikel 4. 
Het is verboden, ten aanzien van de wa

terleidingen, bedoeld onder a van artikel 1, 

t enzij gehandeld wordt op last van het Da
gelijksch Bestuur of van Gedeputeerde Sta
ten: 

h . vee los te laten loopen op gronden 
langs de waterleidingen, tenzij die waterlei
dingen zijn beschermd tegen beschadiging 
door het vee, door een afrastering van prik
keldraad of anderszins, een en ander ten ge
noegen van het Dagelijksch Bestuur, en op 
een afstand van minstens 0.60 meter, geme
ten van den aangrenzenden rand der water
leidingen; 

dat van deze beslissing B. Spuybroek te 
Hooge Zwaluwe in beroep is gekomen, aan
voerende dat uit het bepaalde in artikel 2 

van de keur een schouwsloot met een boven
wijdte van maximaal 5.50 meter is te becij
feren; dat die bovenwijdte voor een als hier 
bedoelden watergang, in dit, zoowel als in elk 
ander waterschap niet wenschelijk is en verre 
uitgaat boven het normale type; dat zulk een 
normaal type, in goeden staat verkeerende, 
behoort te voldoen aan de volg. afmetingen: 
diepte, beneden het maaiveld I m, bodem
breedte I m, taluds onder een helling van ¾ 
op I m; dat, zoowel alle belanghebbenden,als 
het waterschap zelf, het meest en op de juiste 
wijze gediend worden met schouwslooten van 
het laatstbedoelde type; dat de thans in de 
keur vermelde maten overeenkomstig die van 
het boven aangegeven type "schouwsloot" 
dienen te worden herzien; dat, wat artikel 4, 
onder h, betreft, het geheele bestel der wa
terleidingen behoort tot de zorg van een re
sideerend bestuur; dat echter alle kosten, zoo 
tot daarstelling als tot behoud van de water
leidingen ten nutte van het geheele polder
complex, voor en ook ten laste van de geza
menlijke ingelanden komen; dat wel is waar 
genoemd artikel door opsomming van alle 
gebeurlijke en ongebeurlijke verrichtingen, 
daden en voorvallen, tracht de waterleidin
gen te houden in zoo effectvol mogelijken 
staat; dat evenwel een groep van belangheb-

benden, wier gronden in weiland liggen - en 
voor groote complexen is dit naar den aard 
van den grondslag blijvend weiland - , door 
het bij artikel 4, sub h, bepaalde, ten gerieve 
en louter ten voordeele van een andere cate
gorie van belanghebbenden, hier zeer belang
rijke extra lasten opgelegd worden; dat van 
belanghebbenden bij bouwlanden die extra 
lasten in den vorm van afrastering niet ge
vorderd worden; dat derhalve de gelijkheid 
in het dragen van de "water" lasten naar den 
gebruikelijken kadastralen omslag ten zeer
ste en op onbillijke wijze verstoord wordt; 
dat aan die verstoring, op welken grond dan 
ook, geen sanctie gegeven dient te worden; 
dat bezwaarden met hunne gezamenlijke lan
derijen ( weilanden) tot een totale oppervlakte 
van 24.87.20 hectaren in die onbillijkhej,<l' be
trokken worden; dat hunnerzijds, bij l{et ge
geven artikel, een afrastering opgelegd v.ro.-cl_t 
tot eene totale lengte van 3880 met«:r, of na-
genoeg vier kilometer; , 

0 . dat, wat betreft het door den..appellant 
aangevoerde bezwaar tegen artikel 2, gelet 
op de ter zake uitgebrachte ambtsberichten, 
in dit bezwaar niet kan worden gedeeld, aan
gezien in deze bepaling geen sprake is van 
een onnoodige of onredelijke beperking van 
het eigendomsrecht; 

dat deze bepaling niet eischt, zooals de ap
pellant schijnt te meenen, dat alle schouw
slooten op de daarin genoemde afmetingen 
zouden moeten worden gebracht, doch dat zij 
slechts de maximale afmetingen aangeeft, 
welke door het Dagelijksch Bestuur kunnen 
worden verlangd, welke maxima uiteraard 
ruimer zijn gesteld dan het gemiddelde type, 
omdat ook moet worden gerekend op bijzon
dere gevallen; 

dat evenwel, wat de door den appellant 
aangevoerde bezwaren tegen artikel 4, onder 
h, betreft, moet worden geoordeeld, dat het 
waterschapsbestuur niet de bevoegdheid 
heeft om, zooals in deze bepaling geschiedt, 
aan eigenaren en andere rechthebbenden van 
in het waterschap gelegen gronden een last 
op te leggen tot het aanbrengen van werken; 

dat immers deze bevoegdheid niet volgt 
uit de bevoegdheid van het waterschapsbe
stuur om een keur vast te stellen; 

dat toch deze bevoegdheid, welke haar 
grond vindt in artikel 4 der wet van 20 Juli 
1/j95 (Staatsblad no. 139), welke wet uitvoe
ring geeft aan artikel xgg der Grondwet, niet 
in zich sluit het recht om aan eigenaars van 
of andere rechthebbenden op bepaaldelijk 
aangewezen gronden lasten tot het aanbren
gen van werken op te leggen; 

dat het opleggen van lasten tot onderhoud 
en bescherming van de waterkeering en den 
waterafvoer behoort tot de inrichting van het 
waterschap, die krachtens artikel 198 der 
Grondwet aan de Staten der provincie is 
voorbehouden; 

dat een bepaling als de onderwerpelijke 
derhalve in de keur niet had mogen worden 
opgenomen, en Gedeputeerde Staten mits
dien ten onrechte hunne goedkeuring aan 
deze keur hebben verleend; 

dat tot een andere beslissing in deze niet 
vermag te leiden de omstandigheid, dat na 
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het instellen van het onderwerpelijke beroep 
ingevolge een, bij dezerzijdsch besluit van 14 
November 1942, No. 672 I , goedgekeurd be
sluit van den Commissaris der provincie 
Noord-Brabant van 4 November 1942, G, No. 
23, in het bijzonder reglement voor het hier
bedoelde waterschap een tweetal, met de bei
de hierbovenvermelde keurbepalingen over
eenkomende bepalingen is ingevoegd, en als 
gevolg daarvan artikel 3 der Keurenwet daar
op van toepassing wordt; 

dat toch het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant dient te 
worden beoordeeld naar den rechtstoestand, 
waaronder het werd genomen, en daarbij met 
name niet mag worden gelet op eerst later 
tot stand gebrachte wettelijke bepalingen; 

Gezien de Keurenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening No. 23/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten, 

met vernietiging van het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 
16 November 1938, G, No. 13, aan de door 
het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap 
de Emiliapolder vastgestelde keur of politie
verordening op het onderhoud der waterlos
singen in dat waterschap alsnog goedkeuring 
te onthouden."; 

0. dat, nu de bepalingen van de keur of 
politieverordening voor het waterschap de 
Emiliapolder, waartegen het beroep van B. 
Spuybroek, te Hooge Zwaluwe, is gericht, in 
het bijzonder reglement voor dat waterschap 
zijn opgenomen, het besluit van Gedeputeer
de Staten van I6 November 1938, G, No. 13, 
reeds daarom niet kan worden gehandhaafd, 
omdat anders door de centrale overheid zou
de worden medegewerkt bij de totstandko
ming van eene verordening, welke, in strijd 
met het bepaalde in artikel 3, eerste lid, der 
Keurenwet, punten zou inhouden, waarom
trent bij het reglement der instelling is voor
zien; 

dat, nu op dezen grond het besluit van Ge
deputeerde Staten van 16 November I938, 
G, No. 13, in elk geval moet worden vernie
tigd, op de in beroep tegen dat besluit aan
gevoerde grieven niet nader behoeft te wor
den ingegaan; 

Gezien de K eurenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

Met vernietiging van het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 
16 November 1938, G, No. 13, aan de door 
het Dagelijksch Bestuur van het waterschap 
de Emiliapolder vastgestelde keur of politie
verordening op het onderhoud der waterlos
singen in dat waterschap alsnog goedkeuring 
te onthouden. 

(A.B.) 

23 September I943· UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, re lid.) 

Het stelsel van het gemeentelijke 
ambtenarenreglement van R . is, dat een 
ambtenaar wordt aangesteld niet in het 
algemeen in diemt der gemeente, doch 
bij een bepaalden tak van dienst; daar
uit volgt, dat detacheering bij een ande
ren tak van dienst slechts geoorloofd is, 
indien een wettelijk voorschrift haar 

· toestaat. 
Als zoodanig voorschrift kan worden 

beschouwd de bepaling, welke den amb
tenaar verplicht andere dan zijn gewone 
werkzaamheden te verrichten, voor zoo
ver het belang van den dienst redelijker
wijze zulks vordert. 

De C . R. v. B. beoordeelt, of het be
lang van den dienst redelijkerwijze de
tacheering vorderde en acht in dit geval 
het belang van den dienst door de deta
cheering juist niet gediend. 

Uitspraak in zake: 
Mejuffrouw J. Aukema, wonende te Rot

terdam, te dezer zake domicilie gekozen heb
bende aan den Coolsingel 75 aldaar, ten kan
tore van Mr. H . Bavinck, klaagster, voor wie 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden Mr. H. Bavinck voornoemd, 

tegen: 
den Burgemeester van Rotterdam, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden Mr. L. A. Vrees
wijk, referendaris ter secretarie van de ge
meente Rotterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Geneesheer-Directeur van het 

gemeente-ziekenhuis aan den Bergweg te 
Rotterdam · -

gezien de missiven van den Burgemeester 
d.d. 30 Januari 1943 en 12 Februari 1943, 
blijkens welker inhoud de Burgemeester be
sloten heeft Mejuffrouw Zr. J . Aukema, ver
plegende (eerste verpleegster) bij bovenge
noemd ziekenhuis, met ingang van 1 Maart 
1943 te doen overplaatsen naar het gemeente
ziekenhuis aan den Coolsingel - d.d. 26 Fe
bruari 1943 heeft besloten aan de verplegen
de (eerste verpleegster) in vasten dienst,, 
Mejuffrouw Zr. J. Aukema, geboren 20 Febr. 
1891 te Bolsward, met ingang van 1 Maart 
I943 ongevraagd eervol ontslag te verleenen 
uit haa r functie bij het ziekenhuis aan den 
Bergweg, zulks onder mededeeling, dat zij 
met ingang van dienzelfden datum zal wor
den aangesteld als verplegende ( eerste ver
pleegster) in vasten dienst bij het ziekenhuis 
aan den Coolsingel; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Rotter
damsch gemeente-personeel bij uitspraak, 
welke 12 April 1943 in afschrift aan partijen 
is medegedeeld, den Burgemeester heeft ge
adviseerd het aan appellante gegeven ontslag 
in te trekken en in verband hiermede haar 
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aanstelling bij het ziekenhuis aan den Cool
singel weder ongedaan te maken; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam, 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente, d.d. 22 April 1943 
heeft besloten: 

1 °. het advies van het Scheidsgerecht op 
te volgen en mitsdien aan de Geneesheeren
Directeuren van de ziekenhuizen aan den 
Bergweg en aan den Coolsingel machtiging 
te verleenen om het ontslag van de verple
gende J. Aukema bij eerstgemeld ziekenhuis, 
respectievelijk haar aanstelling bij laatstge
noemd ziekenhuis, in te trekken; 

2 °. te bepalen, dat de genoemde verplegen
de bij het ziekenhuis aan den Bergweg met 
i ngang van 22 April 1943, voorloopig voor 
den tijd van een jaar, zal worden gedeta
cheerd bij het ziekenhuis aan den Coolsingel; 

0. dat klaagster tijdig bij dezen Raa<i in 
beroep is gekomen van het besluit, waarbij is 
bepaald, dat zij met ingang van 22 April 1943 
voorloopig voor den tijd van een jaar zal wor
den gedetacheerd bij het ziekenhuis aan den 
Coolsingel te Rotterdam en bij klaagschrift, 
op de daarbij aangevoerde gronden, nietig 
verklaring.van dat besluit heeft verzocht; 

In rechte: 
0. dat een besluit, als het in dit geding 

bestreden besluit van 22 April 1943, hetwelk 
niet is een besluit tot oplegging van een straf, 
kan worden aangevochten op dezen grond, 
dat het feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften of dat het administratief orgaan, 
bij het nemen daarvan, van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat de Raad thans allereerst wenscht te 
onderzoeken of er ten deze strijd is met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift; 

0 . dat art. 5 van het Ambtenarenreglement 
der gemeente Rotterdam luidt: 

"r. De ambtenaren worden aangesteld 
door Burgemeester en Wethouders, tenzij bij 
de Wet of een Raadsverordening de aanstel
ling aan den Gemeenteraad mocht zijn voor
behouden. 

2. Voor zoover zij ingevolge' het eerste lid 
tot aanstelling van ambtenaren bevoegd zijn, 
kunnen Burgemeester en Wethouders echter 
bij algemeene regeling en c.q. onder door hen 
te stellen voorwaarden deze bevoegdheid ten 
aanzien van in de betrekkelijke regeling aan 
te wijzen categorieën van ambtenaren over
dragen aan de onderscheidene hoofden van 
dienst, zulks aan ieder voor wat den onder 
zijn leiding staanden tak van dienst betreft." 

en dat in art. 13, lid 2, van genoemd regle
ment is bepaald: 

,,De bevordering geschiedt door dengene, 
die bevoegd is tot de benoeming in den rang, 
waartoe bevorderd wordt."; 

0. dat, gelet op de aangehaalde reglements
bepalingen, alsmede op de krachtens het 
voormelde art. 5, lid 2, plaats gevonden heb
bende delegatie, de geneesheer-directeur van 
het Ziekenhuis aan den Bergweg te Rotter-

dam klaagster indertijd heeft benoemd tot 
leerling-verpleegster aan die inrichting en 
daarna heeft bevorderd tot gediplomeerd ver
pleegster aan die inrichting; 

0. dat de geneesheer-directeur voornoemd, 
zoowel in het benoemingsbesluit als in het 
bevorderingsbesluit terecht de woorden "aan 
die inrichting" heeft opgenomen, omdat hij 
ing;evolge het bepaalde bij en krachtens voor
meld art. 5, lid 2, uitsluitend b evoegd was 
tot benoeming en bevordering van klaagster 
in een betrekking aan het ziekenhuis aan den 
Bergweg te R otterdam, zijnde de onder zijn 
leiding staande tak van dienst; 

0. dat het den Raad niet voor tegenspraak 
vatbaar voorkomt, dat, nu het systeem van 
het Ambtenarenreglement der gemeente Rot
terdam eenmaal is, dat een ambtenaar wordt 
aangesteld niet in het algemeen in dienst dier 
gemeente, doch bij een bepaalden tak van 
dienst, in casu bij een bepaald ziekenhuis, 
detacheering bij een anderen tak van dienst, 
d. i. een ander ziekenhuis, slechts dan als ge
oorloofd kan worden beschouwd, indien een 
uitdrukkelijk wettelijk voorschrift haar toe
staat; 

0. dat de gemachtigde van verweerder als 
zoodanig voorschrift beschouwt - naar door 
hem ter terechtzitting van den Raad is me
degedeeld - het bepaalde bij art. 15, lid 1, 
aanhef en onder a, van meergemeld regle
ment, luidende : 

,,r. De ambtenaar is verplicht: 
a. zoo noodig andere-dan zijn gewone werk

zaamheden te verrichten, voor zoover èe ver
richting daarvan in het belang van den dienst 
redelijkerwijze van hem kan worden gevor
derd;"; 

0. dat de detacheering van klaagster, voor
loopig voor den tijd van een jaar, bij het zie
kenhuis aan den Coolsingel, inhield, dat zij 
verplicht werd andere dan haar gewone werk
zaamheden, zijnde werkzaamheden bij een 
anderen tak van dienst, immers in het zie
kenhuis aan den Bergweg, te verrichten en 
dus nu de vraag moet worden beantwoord, 
of het verrichten van die andere werkzaam
heden, d. i . van werkzaamheden in het zie
kenhuis aan den Coolsingel, in het belang 
van den dienst redelijkerwijze van haar kan 
worden gevorderd; 

0. dat voor de beantwoording van deze 
vraag noodig is, dat vaststaat, waarom tot 
de gemelde detacheering van klaagster werd 
besloten; 

0. dat het bestreden besluit daaromtrent 
niets inhoudt, maar op grond van den inhoud 
der gedingstukken het volgende als vast
staande moet worden aangenomen: 

een hoofdverpleegster werd ervan verdacht 
dat zij onbevoegdelijk levensmiddelen uit het 
ziekenhuis aan den Bergweg meenam en dat 
zij zich door verpleegden en oud-verpleegden 
geschenken liet geven; 

de adjunct-directrice had aan klaagster en 
aan een andere verpleegster opdracht gege
ven alles wat in- en uitging, speciaal ten op
zichte van bedoelde hoofdverpleegster, te 
controleeren; 

klaagster en haar collega hebben 3 Dec. 
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1942 den inhoud van een open tasch, welke 
voor de verdachte hoofdverpleegster was be
zorgd, gecontroleerd; 

de z.g. vertrouwensman van den Burge
meester bij de gemeente-ziekenhuizen te 
Rotterdam heeft in een rapport, dat niet ge
dagteekend is en waarvan niet blijkt, tot wien 
het is gericht, als zijn oordeel te kennen ge
geven, dat de zusters (klaagster en haar bo
venbedoelde collega) met deze controle bui
ten haar boekje zijn gegaan, daar zij tot deze 
handelwijze niet gemachtigd waren; 

de Burgemeester heeft eerst besloten tot 
overplaatsing van klaagster naar het zieken
huis aan den Coolsingel en naar aanleiding 
van het bovenvermelde advies van het 
Scheidsgerecht dat besluit tot overplaatsing 
ingetrokken en het bestreden besluit tot de
tacheering van klaagster genomen; 

deze besluiten zijn - naar de gemachtigde 
van verweerder ter terechtzitting van den 
Raad heeft verklaard - genomen, omdat 
onder het verplegend personeel van het zie
kenhuis aan den Bergweg "rumoer" zou heb
ben geheerscht wegens bovenomschreven 
handeling van klaagster; 

0. dat de Raad evenwel niet aannemelijk 
acht, dat onder het bedoelde personeel " ru
moer" heeft geheerscht over een handeling, 
als boven omschreven, ter controleering van 
de verdachte hoofdverpleegster, doch veeleer 
aanneemt, dat - zooals van wege klaagster 
is betoogd - voorzoover er van ontstemming 
onder het personeel sprake is geweest, deze 
eerst is opgekomen door het besluit tot over
plaatsing en tot detacheering van klaagster; 

0 . dat uit hetgeen in de vorige twee rechts
overwegingen is overwogen, volgt, dat de 
detacheering dus geenszins is in het belang 
van den dienst en derhalve in strijd met art. 
15, lid 1, aanhef en onder a , van het Amb
tenarenreglement der gemeente R otterdam, 
zoodat het bestreden besluit moet worden 
nietig verklaard ; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het bestreden besluit van ver

weerder van 22 April 1943 nietig. 
(A. B.) 

8 October 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63 .) 

T eu onrechte heeft de R echtb. aange
nomen, dat door de presidiale beschik
king - waarbij de onderhoudsplichtige 
tot eene uitkeering van f 7 per week voor 
echtgenoote en kind is veroordeeld -
welke beschikking niet op de onderha
vige ondersteuning betrekking heeft en 
bij welke verzoeker geen partij was, zoo
lang zij van kracht was , de grens van 
den wettelijken onderhoudsplicht voor 
het onderhavige geval - verhaal van 
M . H. ter zake van aan de vrouw ver
leende ondersteuning van f 14 per week 
- zou zijn vastgesteld. 

De omstandigheid, dat de onderhouds
plichtige tot betaling van zeker bedrag 
per week veroordeeld is , behoeft geens
zins mede te brengen, dat daarmede ook 

de behoefte van den tot onderhoud ge
rechtigde geheel is gedekt. Niettegen
staande het feit, dat de vrouw voor een 
bedrag van f 7 per week een verhaalba
ren executorialen titel heeft, kunnen de 
omstandigheden zeer wel zoo zijn, dat 
zij ook voor dat bedrag van elders steun 
behoeft, namelijk indien zij het ingevol
ge dien titel verschuldigde niet ontvangt 
en haars ondanks eene spoedige verwe
zenlijking van hare aanspraken volgens 
dien titel niet te verwachten is. Uit de 
artt. 63-67 Armenwet volgt, dat de 
rechter in de daar geregelde procedure 
de wijze van verhaal en de grens van 
den wettelijken onderhoudsplicht van 
hem, op wien het verhaal wordt uitge
oefend, zelfstandig vaststelt. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, instelling als bedoeld bij 
art. 2 sub I letter a der Armenwet 1912, 
gevestigd te 's-Gravenhage, vertegenwoor
digd door zijn Bestuur, Adv. Mr. P . S.Noyon; 

dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage bij 
beschikking van den 26 Februari 1943 met 
toepassing van art. 63 Armenwet ten ver
zoeke van requestrant het bedrag, dat zij, 
die loon of andere periodieke inkomsten ver
schuldigd zijn of worden aan C. R. , wonende 
te 's-Hage, daarvan zullen inhouden en aan 
requestrant zullen uitkeeren, heeft vastge
steld op f 0.50 per week, totdat het totaal 
verschuldigde ter zake van reeds gemaakte 
kosten van verzorging door requestrant ten 
behoeve van zijn (R's) echtgenoote tot 
een bedrag van f 67.- zal zijn aangezuiver 
en bovendien op f 14.- per week gedurende 
zooveel weken als na 30 Januari 1943 aan d
verzorgde verzorging is of zal worden ver
leend; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
op het hooger beroep van R. voornoemd 
(verder te noemen gerequestreerde) deze be
schikking op den 7 Mei 1943 heeft vernietigd 
voor zoover daarbij was bepaald, dat op het 
loon zou worden ingehouden f 14.- per week 
van 30 Januari 1943 af en requestrant dien
aangaande niet ontvankelijk verklaard, met 
bevestiging der beschikking voor het overige; 

dat de R echtbank deze niet-ontvankelijk
verklaring grondde op de volgende over
weging: ,,dat, zoolang de presidiale beschik
king d .d. 21 Januari 1943 in de scheidings
procedure tusschen den appellant en de 
ondersteunde van kracht is, de laatstge
noemde een executorialen titel heeft tot het 
verkrijgen van levensonderhoud, waaruit 
volgt, dat zij, nu krachtens de stellingen van 
geïnt. verhaal op appellant mogelijk is tot 
zelfs een hooger bedrag, dan in genoemden 
titel aangegeven, van 21 Januari 1943 af 
niet als behoeftig kan worden aangemerkt 
in den zin der wet" ; 

dat req. tegen deze beschikking het vol
gende cassatiemiddel aanvoert: 

S. of v. t. van artt. 28, 30, 63, 64, 65, 66, 
67 Armenwet, 162, 280, 384a B. W., 48, 
820 Rv. en wel op de volgende gronden: 

De Rechtbank acht requestrant niet ge
rechtigd tot verhaal op gerequestreerde van 
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den door requestrant aan de ondersteunde 
verleenden onperstand op grond dat deze 
niet behoeftig zou zijn in den zin der wet. 

Dit laatste neemt de Rechtbank aan uit
sluitend op grond van het feit, dat de onder
steunde in het bezit is van een executorialen 
titel tot het verkrijgen van levensonderhoud 
(in casu door den President der Rechtbank 
in een echtscheidingsgeding vastgesteld) te
zamen met het feit, dat op gerequestre~rde 
verhaal zelfs tot een hooger bedrag dan dat 
in den titel uitgedrukt, mogelijk is. Met dit 
laatste wil de Rechtbank kennelijk zeggen 
dat de executoriale titel op de goederen va~ 
gerequestreerde verhaalbaar is. 

Het enkele feit, dat de ondersteunde in het 
bezit is van een verhaalbaren executorialen 
titel tot het verkrijgen van levensonderhoud, 
onverschillig tot welk bedrag die titel luidt, 
acht de Rechtbank dus voldoende om te 
concludeeren tot ontbreken van behoeftig
heid en dientengevolge tot niet-ontvankelijk
heid in het verzoek tot verhaal van niettemin 
verleende ondersteuning. 

Met het beslissend verklaren van de al
of niet aanwezigheid van het behoeftigheids
element voor de mogelijkheid van verhaal, 
kan de Rechtbank tweeërlei bedoeld hebben. 
Het kan zijn, dat zij wilde zeggen, dat b ij het 
ontbreken van behoeftigheid de ondersteu
ning ten onrechte is verleend en op dien 
grond niet verhaald kan worden. 

Het is ook mogelijk, dat de Rechtbank 
bedoeld heeft te zeggen, dat bij aanwezigheid 
van een verhaalbaren executorialen titel tot 
het verkrijgen van levensonderhoud de on
dersteunde niet is behoeftig in den zin van de 
bepalingen op den wettelijken onderhouds
plicht, zoodat deze plicht ontbreekt en waar 
het verhaal krachtens art. 63 Armenwet tot 
den grens van dezen plicht op de onderhouds
plichtigen mogelijk is, dit verhaal thans is 
uitgesloten . 

De Rechtbank acht in beide opvattingen 
de behoeftigheid opgeheven door het enkele 
feit, dat een andere rechterlijke beslissing 
daarin heeft voorzien en dat deze executabel 
is op den on<!erhoudsplichtige, zonder zich 
af te vragen, of in feite de behoeftigheid is 
verdwenen. De Rechtbank heeft immers niet 
vastgesteld, dat de ondersteunde beschikte 
over een executorialen titel, voldoende tot 
het verkrijgen van levensonderhoud, doch 
slechts over een executorialen titel tot dit 
doel, zonder aan de vraag, of hij hiertoe toe
reikend was, aandacht te besteden. 

De Rechtbank kent dan aan een rechter
lijke beslissing over onderhoudsplicht, welke 
beslissing niet op de onderhavige ondersteu
ning betrekking heeft en waarbij requestrant 
dan ook geen partij was, een zoodanige kracht 
toe, dat daarmede in de eerste opvatting de 
omvang der behoeftigheid in den zin van 
art . 28 Armenwet, en in de tweede opvatting 
de grens van den wettelijken onderhouds
plicht van den gerequestreerde voor het on
derhavige geval is vastgesteld, hetwelk in 
strijd is met de door de aangehaalde artikelen 
der Armenwet aan den Kantonrechter - en 
dus ook aan de Rechtbank in hooger beroep 
- opgelegde verplichting om de wijze van 
verhaal en de grens van den wettelijken 
onderhoudsplicht zelfstandig vast te stellen. 

(H . R. 2 Maart 1931, C. V . 1931 blz. 287 en 
31 October 1938, C. V . 1938 blz. 493); 

Met verzoek, dat het den Hoogen Raad 
behage, de bestreden beschikking der Arr.
rechtbank te 's-Gravenhage te vernietigen, 
met zoodanige verdere beschikking als de 
Hooge Raad juist zal achten. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: C. R., schoenlap
per, wonende te 's-Gravenhage, adv. Mr. 
M. I. N. Spaar garen; 

dat verweerder, kennis genomen hebbende 
van het beroepschrift in cassatie door den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te 's-Gravenhage (adv. Mr. P. S. 
N oyon) bij Uwen Raad ingediend tegen de 
beschikking van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage dd. 7 Mei 1943, tegen gemeld be
roepschrift aanvoert: 

dat verweerder de aangevallen beslissing 
niet heeft uitgelokt, hebbende hij in appèl 
slechts aangevoerd, dat hij reeds f 7.- per 
week aan de ondersteunde krachtens presi
diale beschikking bijdroeg en o. m. op dien 
grond niet in staat was de gevorderde f 14.
per week te betalen, zonder de stelling te 
verdedigen, dat reeds daardoor het verzoek 
van Maatschappelijk Hulpbetoon niet-ont
vankelijk zoude zijn; 

dat verweerder, daargelaten de vraag, of 
de Rechtbank met Hare beslissing niet ken
nelijk bedoeld heeft vast t e stellen, dat naar 
Haar oordeel het in den executorialen titel 
uitgedrukte bedrag voldoende was om bij 
en na verhaal de behoeftigheid van de onder
steunde op te heffen, termen vindt zich aan 
's Hoogen Raads oordeel te refereeren, met 
eerbiedig verzoek buiten de kosten te blijven; 

W eshalve verweerder zich aan 's Hoogen 
Raads oordeel refereert. 

De H ooge Raad, enz.; 
0 . dat de Rechtbank in hooger beroep ver

zoeker niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn tot den Kantonrechter te 's-Gravenhage 
gericht verzoek, dat op het loon van R . 
ingevolge de bepalingen der Armenwet ver
haal zal kunnen worden gezocht tot een be
drag van f 14.- per week met ingang van 
31 Januari 1943 voor door zijn aan diens 
echtgenoote verleende ondersteuning; 

dat deze beslissing hierop steunt, dat die 
echtgenoote niet als behoeftig in den zin 
der wet kan worden aangemerkt, omdat, 
nu bij beschikking van 21 Januari 1943, 
gegeven in de · scheidingsprocedure, welke 
tusschen de echtelieden hangende was, de 
President een uitkeering voor de echtgenoote 
en het kind van partijen heeft vastgesteld 
van f 7 .- per week, de vrouw een executo
rialen titel heeft tot het verkrijgen van le
vensonderhoud, terwijl verhaal van dat be
drag op den man mogelijk is; 

0. dat het tegen deze beslissing gerichte 
middel van cassatie gegrond is; 

dat bij die beslissing in de eerste plaats het 
onderscheid is voorbijgezien tusschen het 
bedrag, hetwelk iemand voor zijn noodzake
lijk levensonderhoud behoeft, en het bedrag 
tot voldoening waarvan een derde ingevolge 
zijn wettelijken onderhoudsplicht jegens 
eerstgenoemde gehouden is; 
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dat immers de omstandigheid, dat die 
derde tot betaling van zeker bedrag per week 
veroordeeld is, geenszins behoeft mee te 
brengen dat daarmede ook de behoefte van 
den tot 'onderhoud gerechtigde geheel is ge
dekt; 

dat voorts niettegenstaande het feit, dat 
de vrouw voor een bedrag van f 7.- per 
week een verhaalbaren executorialen titel 
heeft, de omstandigheden zeer wel zoo kun
nen liggen, dat zij ook voor dat bedrag van 
elders steun behoeft, namelijk indien zij het 
ingevolge dien titel verschuldigde niet ont
vangt en haars ondanks een spoedige ver".l"e
zenlijking van haar aanspraken volgens dien 
titel niet te verwachten is; 

dat eindelijk uit de artt . 63-67 Armenwet 
volgt, dat de rechter in de daar geregelde 
procedure de wijze van verhaal en _de grens 
van den wettelijken onderhoudsphcht van 
hem op wien het verhaal wordt mtgeoefend, 
zelfstandig vaststelt; 

dat de Rechtbank derhalve ten onrechte 
heeft aangenomen, dat door de presidiale ?e• 
schikking - die niet op de onderhavige 
ondersteuning betrekking heeft en bij ~elke 
verzoeker geen partij was - zoolang ZIJ van 
kracht was, de grens van den wettelijken 
onderhoudsplicht van R . voor het onder
havige geval zou zijn vast gestel~; . 

Vernietigt de aangevallen beschikking van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage ; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en beslissing m et inacht
neming van dit arrest. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
O. dat, indien krachtens de Armenwet ver

haal op een onderhoudsplichtige wordt uit
geoefend, de rechter zelfstandig de grens van 
den wettelijken onderhoudsplicht van hem, 
op wien verhaal wordt gezocht vaststelt (H. 
R. _-:p October 1938, 1939, no. 326), en het 
enkele feit, dat de ondersteunde in het bezit 
blijkt te zijn van een executorialen titel tot 
het verkrijgen van levensonderhoud, gegeven 
door een anderen rechter in een andere pro
cedure en tusschen andere partijen dan thans 
optreden, niet voldoenden grond oplevert, 
aan te nemen, dat de ondersteunde niet be
hoeftig zou zijn in den zin der Wet, en even
min om daaruit af te leiden, dat door de pre
sidiale beschikking in de echtscheidingspro
cedure de grenzen der wettelijke verplich
ting tot onderhoud zouden zijn vastgesteld; 

0. nog, dat verweerder wel zegt zich aan 
's Hoogen Raads oordeel te refereeren, doch 
daarbij een dergelijk uitvoerig betoog voert, 
dat van een referte geen sprake is; 

Concludeert tot vernietiging der bestreden 
beschikking, voor zoover daarbij opnieuw 
recht is gedaan en tot terugwijzing der zaak 
naar bovengenoemde Rechtbank ter verdere 
berechting en afdoening op het bestaande 
hooger beroep. 

(N. J .) 

9 October z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Wel heeft de burgemeester op de 
vraag van een diaken of zijnerzijds tegen 
huisvesting van de armlastige elders be
zwaar bestond, ontkennend geantwoord, 
waardoor bij den diaken de misvatting 
ontstond, dat na hare verhuizing de 
steunverleeningvanwege de gemeente zou 
worden voortgezet, tengevolge waarvan 
de diaconie de verhuizing heeft mogelijk 
gemaakt, doch hier kan bezwaarlijk wor
den gesproken van eenigen invloed van 
den burgemeester, welke tot de komst 
van de armlastige zou hebben medege
werkt. E en geval als bedoeld in art. 40 
doet zich hier derhalve niet voor. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van IJlst tegen de beslissing van 
den Commissaris der provincie Friesland en 
de Bestuursraden van 9 Juni 1943, no. 25, 
re afdeeling B., waarbij met toepassing van 
artikel 40 der Armenwet is bepaald, dat de 
kosten van ondersteuning van Mejuffrouw 
J . Beimin, gedurende een jaar na haar ver
trek naar Jutrijp komen ten laste van het 
burgerlijk armbestuur van IJlst; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
22 September 1943, No. 124); • 

0 . dat de Commissaris der provincie Fries
land en de Bestuursraden bij hun evenge
noemd besluit met inwilliging van het des
betreffend verzoek van den burgemeester 
van Wijmbritseradeel hebben bepaald, dat 
de kosten van ondersteuning van Mejuffrouw 
J. Beimin, gedurende een jaar na haar ver
t rek naar Jutrijp, komen ten laste v:~n het 
burgerlijk armbestuur van IJlst, daarb1J o"'.er
wegende, dat de burgemeester van W1.1m
britseradeel als gronden voor zijn verzoek 
aanvoert: dat Mejuffrouw Beimin zich in 
September 1942 te Jutrijp heeft gevestigd, 
komende van IJlst, waar zij ondersteuning 
genoot van de diaconie der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente en het burgerlijk arm
bestuur aldaar, ieder voor de helft, in dien 
zin, dat het steunbedrag door de diaconie 
werd u itgekeerd, terwijl verrekening met het 
arm bestuur per kwartaal plaats had ; dat de 
genoemde vrouw zich begin Januari 1943 tot 
het armbestuur van Wijmbritseradeel om 
steun vervoegde, aangezien het burgerlijk 
armbestuur van IJlst weigerde, na haar ver
trek nog langer tot haar onderste_un_ing 1:>ij t_~ 
dragen ; dat, toen Mejuffrouw Be1mm, die ~IJ 
een zuster te IJlst inwoonde, wegens ruzie 
met deze een ander heenkom.en moest zoe
ken, de diakenen haar vertrek naar een an
dere zuster te Jutrijp in orde hebben ge
bracht, omdat de burgemeester, voorz. van 
het burg. armbestuur, op hun vraag, of deze 
zich met het vertrek naar Jutrijp kon ver
eenigen, heeft geantwoord, dat het hem g~ed 
was; dat de diakenen en ook de armlastige 



1943 9 OCTOBER 248 

zelve uit het antwoord van den burgemeester 
opmaakten, dat de ondersteuning voor ge
zamenlijke rekening van diaconie en armbe
stuur op denzelfden voet zou doorgaan; dat 
de burgemeester ook bij een later onderhoud 
met Mejuffrouw Beimin niet over de intrek
king van den steun heeft gerept; dat de arm
lastige verklaarde, dat, als zij destijds gewe
ten had, dat het burgerlijk armbestuur van 
IJlst verdere ondersteuning zou weigeren, zij 
te IJlst zou zijn gebleven; dat daarom door 
den burgemeester van IJlst, zij het ook in
direct, invloed op haar vertrek naar Jutrijp 
is uitgeoefend; dat door den burgemeester 
van IJlst hiertegen wordt ingebracht: dat op 
de telefonisch gestelde vraag van één der 
diakenen, of hij (burgemeester) bezwaar had 
tegen de vestiging van Mejuffrouw Beimin 
te Jutrijp. zijnerzijds is geantwoord, dat hij 
daartegen geen bezwaar had, mits hij niet in 
strijd kwam te handelen met de bepalingen 
der Armenwet; dat bij dat telefonisch onder
houd van de zijde der diakenen werd mede
gedeeld, dat zij binnen enkele dagen hierover 
nader met hem zouden spreken, daar het be
zwaarlijk ging om deze aangelegenheid tele
fonisch af te handelen; dat de diakenen aan 
dit voornemen geen gevolg hebben gegeven 
en dat er voor hem geen reden bestond om 
uit zich zelf op de zaak terug te komen; dat 
Mejuffrouw Beimin nog v óór haar vertrek 
bij hem is gekomen met klachten over haar 
te IJlst wonende zuster en daarbij tevens 
mededeelde, dat de diakenen reeds toen had
den gezorgd voor het huren van een vracht
rijder voor het vervoer van haar goederen; 
dat derhalve het bedoelde vertrek geheel ge
regeld is door Mejuffrouw Beimin en de 
diakenen voornoemd, zoodat van uitoefening 
van invloed zijnerzijds, welke tot dat vertrek 
heeft medegewerkt, niet kan worden gespro
ken; dat bij de gehouden besprekingen met 
den waarnemend bestuursraad voor het Arm
wezen is gebleken: dat de burgemeester geen 
bepaalde toezeggingen heeft gedaan aan Me
juffrouw Beimin, doch dat deze, indien zij 
geweten had, dat de vergoeding door het 
armbestuur van IJlst niet zou worden door
betaald, niet naar Jutrijp zou zijn vertrok
ken, daar zij ook wel een kosthuis in IJlst 
had kunnen krijgen; dat geen der diakenen 
zich kan herinneren, dat bij het eerder be
doelde telefoongesprek door den burgemees
ter de restrictie "mits ik niet in strijd kom 
te handelen met de bepalingen der Armen
wet" is gemaakt, hoewel allen bij het tele
foongesprek aanwezig waren en het gespro
kene geheel konden volgen; dat de diakenen 
verder pertinent ontkennen, dat hunnerzijds 
bij dat gesprek aan den burgemeester is me
degedeeld, dat zij binnen enkele dagen nader 
met dezen over de onderwerpelijke kwestie 
zouden spreken en dat daartoe ook geen aan
leiding bestond, omdat zij in de stellige mee
ning verkeerden , dat de verklaring van den 
burgemeester, dat het vertrek hem goed was, 
inhield, dat Mejuffrouw Beimin ook tijdens 
haar verblijf te Jutrijp voor gezamenlijke 
rekening zou worden ondersteund; dat zij -
Commissaris én Bestuursleden - , daarge-

laten de kwestie, of de vorenbedoelde restric
tie door den burgemeester al dan niet is gebe
zigd, van oordeel zijn, dat het op diens weg 
had gelegen, om de diakenen zoo spoedig 
mogelijk nauwkeuriger in te lichten over de 
consequenties, welke verbonden waren aan 
het vertrek van Mejuffrouw Beimin naar een 
andere gemeente, omdat, gezien de moeilijke 
situatie, spoedig handelen noodzakelijk was; 
dat de burgemeester toch had kunnen en 
moeten voorzien, dat de diakenen uit zijn 
antwoord op hun vraag, die kennelijk alleen 
de financieele gevolgen van het vertrek op 
het oog had, zonder nadere toelichting zijner
zijds de conclusie zouden trekken, dat hij 
zich er mede vereenigde, dat de ondersteu
ning van Mejuffrouw Beimin ook na haar 
vertrek naar Jutrijp voor gezamenlijke reke
ning zou worden voortgezet; dat deze lo
gische conclusie voor de diakenen aanleiding 
is geweest, de verhuizing te bevorderen; dat 
de burgemeester van IJlst door zoodanige 
handelwijze geacht kan worden eenigen in
vloed te hebben uitgeoefend, welke heeft 
medegewerkt tot de komst van de meerge
noemde armlastige in de gemeente Wijm
bri tseradeel; 

dat de burgemeester van IJlst in beroep 
aanvoert, dat op II September 1942 , des 
avonds om ongeveer 8.30 uur, de diaken W . 
de Vries per telefoon aan hem vroeg, of hij 
de drie diakenen op dat oogenblik zou kun
nen ontvangen, hetgeen hem niet mogelijk 
was, aangezien hij bezoek had; dat de Vries 
voornoemd hem toen mededeelde, dat er 
ruzie was ontstaan tusschen Mejuffrouw Bei
min en haar zuster (de vrouw van C. Meijer) 
en dat in verband daarmee Mejuffrouw Bei
min elders ondergebracht moest worden en 
het de bedoeling was haar te huisvesten ten 
huize van Tj. Jelsma, die ook gehuwd is m et 
een zuster van Mejuffrouw Beimin te Jut
rijp ( gemeente Wijmbritseradeel) ; dat De 
Vries voornoemd hem vroeg, of hij hiertegen 
bezwaar had, waarop hij geantwoord heeft, 
dat hii er geen bezwaar tegen had, mits hij 
niet in strijd kwam te handelen met de be
palingen der Armenwet; dat diakenen deze 
"bewerin g" zijnerzijds zeggen zich niet te 
kunnen herinneren, hetgeen zeer wel moge
lijk is, omdat hij dit tegen De Vries per tele
foon gezegd heeft - en niet tegen het ge
heele college - en De Vries deze "bewering" 
mogelij k niet ernstig opgevat heeft en haar 
niet heeft doorgegeven aan zijn mede-dia
kenen; dat de overweging van den C ommis
saris der orovincie Friesland dan ook niet 
juist is, als deze overweegt "dat geen der 
diakenen zich kan herinneren, dat bij het 
eerderbedoelde telefoongesprek door den bur
gemeester de restrictie ,,,,mits ik niet in strijd 
kom te handelen met de bepalingen der Ar
menwet"" is gemaakt, hoewel allen bij het 
telefoongesprek aanwezig waren en het daar
bij gesprokene geheel konden volgen"; dat 
het immers niet mogelijk is, dat twee anderen 
een gesprek kunnen volgen, als bij het toestel 
van den diaken De Vries geen nevenluister
apparaten aanwezig zijn ; dat de drie diake
nen alzoo nimmer kunnen volhouden, dat hij 
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deze restrictie niet gemaakt heeft; dat De 
Vries voornoemd tijdens het genoemde tele
foongesprek hem heeft medegedeeld, dat de 
diàkenen binnen enkele dagen hem hierover 
nader zouden spreken en inlichten; dat zij 
echter niet meer bij hem geweest zijn, doch 
Mejuffrouw Beimin op 16 September 1942 
bij hem is komen klagen over den betwisten 
eigendom van vitrages van wijlen haar moe
der; dat hij - in verband hiermee - vroeg 
naar de ruzie met haar zuster en een heel 
omstandig verhaal kreeg met als slot-mede
deeling, dat zij op 17 September 1942 zou 
vertrekken naar haar zwager Jelsma te Jut
rijp en zij met de diakenen reeds hadden ge
zorgd voor het huren van een vrachtrijder 
voor het vervoer van haar goederen; dat uit 
het vorenstaande geconcludeerd kan worden: 
1 °. dat het vertrek van Mejuffrouw Beimin 
uit zijne gemeente naar de gemeente Wijm
britseradeel geheel geregeld is door Mejuf
frouw Beimin en de diakenen voornoemd en 
hem een en ander eerst is medegedeeld, toen 
het vertrek reeds was bepaald en de betrek
kelijke vrachtrijder was besproken; 2 °. dat 
alzoo noch door hem, noch namens hem eenig1t 
invloed is aangewend om deze verhuizing te 
bewerkstelligen, zoodat in het hierbedoelde 
geval geen strijd met het bepaalde in artikel 
40 der Armenwet kan worden geconstateerd; 
dat hii ter nadere toelichting op zijn betoog 
een aantal opmerkingen alsnog meent te 
moeten plaatsen: a. dat de armmeester der 
gemeente Wijmbritseradeel in een rapport 
onder meer schrijft, dat door Mejuffrouw 
Beimin de oplossing aan de hand gedaan is 
om opgenomen te worden in het gezin van 
haar zwager Jelsma te Jutrijp; dat hieruit 
blijkt, dat het initiat-ief tot vertrek is uitge
gaan van Mejuffrouw Beimin en dat een en 
ander is voorbereid en uitgevoerd door de 
diakenen voornoemd; b . dat, daar het initia
tief van Mejuffrouw Beimin uitging, een 
latere verklaring van haar niet klopt, die als 
overweging voorkomt in de beslissing van 
den Commissaris voornoemd: .,dat, als zij 
destijds geweten had, dat het burgerlijk arm
bestuur van IJlst verdere ondersteuning zou 
weigeren, zij te IJlst zou zijn gebleven"; dat 
dit argument zijns inziens temeer niet steek
houdend is, omdat het een armlastige betrek
kelijk onverschillig is welk burgerlijk arm
bestuur de verplegingskosten betaalt; c. dat 
de armmeester voornoemd ook in zijn rap
port schrijft, dat hij, burgemeester, er zijn 
blijdschap over uitgesproken zou hebben, dat 
deze oplossing gevonden was; dat hij zich 
hiervan niet bewust is en zich tegen Mejuf
frouw Beimin in dezen zin niet heeft uitge
laten en ook niet tegen een ander; dat dit 
ook mag blijken uit het feit, dat Mejuffrouw 
Beimin op 16 September 1942 niet met hem 
kwam spreken over haar vertrek (dit kwam 
terloops ter sprake) , doch over den eigendom 
van vitrages van wijlen haar moeder; d . dat 
ip hetzelfde rapport wordt gezegd, dat hij 
niet over het intrekken van den steun heeft 
gesoroken en, als hij dit wel gedaan had, Me
juffrouw Beimin dan niet uit IJlst zou zijn 
vertrokken; dat dit thans gemakkelijk ge-

zegd kan worden, doch dat het geheele ver
trek van Mejuffrouw Beimin reeds was ge
regeld en de datUin van vertrek al was vast
gesteld toen Mejuffrouw Beimin hem ter
loops een en ander vertelde; e. dat in een 
overweging van de beslissing van den Com
missaris voornoemd wordt gezegd: ,.dat de 
diakenen en ook de armlastige zelve uit het 
antwoord van den burgemeester opmaakten, 
dat de ondersteuning voor gezamenlijke reke
ning van diaconie en armbestuur op denzelf
den voet zou doorgaan"; dat hieruit gecon
cludeerd zou kunnen worden, dat hij over 
deze zaak gesproken heeft met de diakenen 
en de armlastige; dat niets echter minder 
waar is; dat hij slechts eenmaal met den 
diaken De Vries voornoemd heeft getelefo
neerd (zie boven); f. dat de diakenen na het 
telefoongesprek (in tegenstelling met de af
spraak) niet bij hem zijn gekomen, doch een 
en ander geheel zelfstandig hebben geregeld 
(zooals hem later bleek) ; dat hij op grond 
daarvan meent niet accoord te kunnen gaan 
met de overweging van den Commissaris 
voornoemd: ,,dat het oo diens weg had ge
legen om de diakenen zoo spoedig mogelijk 
nauwkeuriger in te lichten over de conse
quenties, welke verbonden waren aan het 
vertrek van Mejuffrouw Beimin naar een 
andere gemeente, omdat, gezien de moeilijke 
situatie, spoedig handelen noodzakelijk was"; 
dat niet van hem het initiatief behoefde uit 
te gaan, doch van de diakenen, omdat zij dit 
toegezegd hebben, althans dit toegezegd werd 
door den diaken De Vries tijdens het tele
foongesprek; /J, . dat de diakenen zich thans 
beroepen op een zekere onkunde hunnerzijds 
van de bepalingen der Armenwet, doch dat 
deze onkunde niet tot gevolg mag hebben, dat 
het burgerEik armbestuur van IJlst beticht 
wordt van afschuiving en alzoo aansprakelijk 
blijft voor de betaling van de kosten van 
verpleging c.a. van Mejuffrouw Beimin; 
h. dat hij het betrekkelijk telefoongesprek 
zuiver als informatief heeft beschouwd, om
dat hij immers de diakenen niet kon ont
vangen op dien avond en De Vries voor
noemd hem toezei, dat zij (de diakenen) 
nader met hem zouden komen soreken; dat 
hii in deze nadere bespreking den diakenen 
zeker uiteengezet zou hebben wat de strek
king was van zijn toevoeging "mits ik niet in 
strijd kwam te handelen met de bepalingen 
van de Armenwet"; i. dat hij eindelijk den 
Commissaris voornoemd heeft verzocht en 
medegedeeld, dat hij steeds bereid is het 
vorenstaande te verklaren overeenkomstig 
het beoaalde in artikel 40 , vierde lid der Ar
menwet, waarvoor hij intusschen niet is uit
genoodigd · 

0. dat weliswaar de burgemeester van 
I Tlst, toen hii t ;;dens een bezoek door den 
diaken W. de Vries werd opgebeld, op diens 
vraag. of er zijnerzijds tegen huisvesting van 
Mejuffrouw Beimin ten huize van haar zwa
ger Ti. Jelsma te Jutrijp bezwaar bestond, 
ontkennend heeft geantwoord, waardoor bij 
den genoemden diaken de misvatting ont
stond, dat na hare verhuizing de steunver
leening van wege de gemeente zou worden 
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voortgezet, tengevolge van welk misverstand 
de diaconie de verhuizing van de armlastige 
heeft mogelijk gemaakt, doch dat hier be
zwaarlijk v a n eenigen invloed door den bur
gemeester, welke tot de komst van Mejuf
frouw Beimin zou hebben medegewerkt, kan 
worden gesproken en den burgemeester in de 
gegeven omstandigheden er bezwaarlijk eene 
grief van kan worden gemaakt, dat hij bij 
het telephonisch onderhoud, hetwelk naar 
zijn meening door een verdere bespreking 
zou worden gevolgd. de financieele gevolgen 
van het vertrek van Mejuffrouw Beimin uit 
de gemeente niet nader in het licht heeft ge
steld; 

Gezien de Armenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 2?./ig40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiirin<' van het bestreden besluit 
van den Commissaris der orovincie Fries
land en de Bestuursraden van 9 Juni 1943, 
no. 2~, re afdeeling B., te beslissen, dat een 
geval , als bedoeld bi.i artikel 40 der Armen
wet, zich hier niet voordoet en dit artikel 
mitsdien m et betrekking tot dit geschil geene 
toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

r3 October r943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet onteigening artt. 40, 52.) 

Voorziening in cassatie staat alleen 
open tegen de in art. 52 Ont.wet bedoel
de eindvonnissen en niet ook tegen de 
andere, met betrekking tot het geding tot 
onteigening te wijzen vonnissen, daarge_ 
laten dan de in art. 26 bedoelde uitspra
ken in hooger b eroep. Eischer niet-ont
vankelijk verklaard in zijn beroep in cas
satie tegen het v onnis der Rechtb. hou
dend verzoek om nadere voorlichting 
aan de deskundigen . 

Voorzoover het middel stelt, dat het 
vonnis niet de gronden bevat, waarop 
het rust, daar de overwegingen der 
Rechtb. geheel onbegrijpelijk zouden 
zijn, mist het feitelijken grondslag. Deze 
grief kan dus niet tot cassatie leiden, 
daargelaten, of zij, gelijk door verweer
der is betoogd, reeds op het niet-aanha
len van art. 2 Onteig.wet zou moeten af
stuiten. 

Gegrond is de grief, dat de Rechtb., 
ter bepaling van de toe te kennen scha
deloosstelling uitgaande van wat een ge_ 
gadigde voor den grond zoude bieden, 
daarbij niet voldoende heeft inachtge
nomen, dat die gegadigde in zooverre een 
denkbeeldige gegadigde moet zijn, dat hij 
zich moet stellen op het standpunt, dat 
de onteigening en het werk, waarvoor 
deze geschiedt, niet zullen totstand ko
men. In een geval als het onderhavige 
- zie arrest (Red.) - is niet, zooals de 
Rechtb. aannam, een uitdrukkelijk wets
voorschrift noodig om de bestemming 

van het te onteigenen goed weg te den
ken, doch vloeit dit rechtstreeks voort 
uit den eisch, dat de invloed van het 
werk, waarvoor de onteigening geschiedt, 
bij de bepaling der schadeloosstelling 
moet worden uitgeschakeld. De Rechtb. 
zal dus alsnog de schadeloosstelling moe
ten bepalen, uitgaande van de veronder
stelling, dat de verbreede provinciale 
weg niet tot stand komt. Daarbij komt 
dan mede de vraag aan de orde, in hoe
verre neemt men aan, dat het werk niet 
wordt uitgevoerd, daarmede eene zoo 
groote mate van waarschijnlijkheid is ge
geven, dat het voor de omgeving reeds 
vastgestelde uitbreidingsplan alsnog zal 
worden gewijzigd, dat met die waar
schijnlijkheid bij de bepaling van de 
waarde der gronden moet worden reke
ning gehouden. [Anders Adv.-Gen . Hol
steijn, met betoog, dat de Rechtb. eene 
zuiver feitelijke beslissing heeft gegeven 
betreffende de door een gegadigde aan 
te nemen houding]. 

Sara Bertruda Crommelin, weduwe van 
Mr. Jan Charles August Everwijn, wonende 
te Noordwijk, c.s., eischers tot cassatie van 
een door de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage op 22 October 1942 en 6 Mei 1943 tus
schen partijen gewezen vonnissen, adv. Mr. 
A.E. J . Nysingh, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Noordwijk, 
op wiens naam het onteigeningsgeding vol
gens de wet wordt gevoerd ten behoeve van 
de provincie Zuid-Holland, zijnde in dit ge
ding Jan Benedictus Victor Maria Josephus 
van de Mortel, destijds Burgemeester van 
gemelde gemeente, ingevolge art. 19 der Ont
eigeningswet opgetreden als oorspronkelijk 
eischer in qualiteit voormeld, wonende te 
Noordwijk, doch inmiddels als zoodanig ont
slagen, terwijl deze functie thans wordt waar
genomen door Gerardus Vogelaar, wonende 
te Noordwijk, verweerder in cassatie, adv. 
Mr. A. F . Visser van IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat bij het bestreden vonnis van 6 Mei 

1943 ten behoeve van de provincie Zuid-Hol
land is uitgesproken de onteigening van een 
aantal, ten deele bebouwde, onroerende goe
deren, toebehoorende aan eischers, gelegen 
in de gemeente Noordwijk, zulks ten behoeve 
van den aanleg van het wegvak om de kom 
van Noordwijk, deel uitmakende van den 
provincialen weg Scheveningen-Wassenaar
Noordwijk-Noord-Hollandsche grens; 

dat daarbij, met overneming in het vonnis 
van den inhoud van het tusschenvonnis van 
22 October 1942 - bij welk tusschenvonnis 
alsnog aan de deskundigen nadere voorlich 
ting is verzocht omtrent een in het cassatie
beroep niet betrokken strook - als schade-
loosstelling aan eischers is toegekend; , 

voor een werkplaats f 1922; voor een bouw
terrein aan de Schiestraat f 5662; voor 30 M 2 

Gooweg f 2, voor 909 M 2 voetpad langs den 
Gooweg f 136, voor 1912 M2 pad langs teel-
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land f 382, voor de overige 20684 M 2 grond 
f 11376; 

dat de rechtbank de toekenning van de 
laatste vier posten - waartegen zich de cas
satie richt - heeft gedaan in overeenstem
ming met het advies van deskundigen, wier 
rapport terzake blijkens het tusschenvonnis 
van 22 October 1942 als daarin ingelascht is 
te beschouwen; 

dat dit rapport, na de bespreking van de 
terzake van de werkplaats toe te kennen 
schadeloosstelling, vervolgt: ,,Alvorens de te 
onteigenen gronden te schatten dient te wor
den onderzocht, of die gronden de waarde 
hebben van toekomstig bouwterrein en, zoo 
niet, als terrein bestemd als voortuin van de 
t en Z.O. van die gronden te bouwen villa's. 

Tusschen partijen staat vast, dat de te ont
eigenen strook grond bij het Uitbreidings
plan der Gemeente Noordwijk was aangewe
zen als weg, alsook dat Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland aan dat plan hun goed
keuring hebben onthouden o. m. voor wat 
betreft de thans te onteigenen strook grond, 
terwijl het plan wat betreft de terreinen 
grenzende aan die strook ongewijzigd is goed
gekeurd, zoodat die terreinen hun bestem
ming hebben behouden als ware op de be
doelde strook nog altijd een weg geprojec
teerd. Er loopen dus straten uit op die strook 
en ten Z.O. van deze zijn bouwblokken met 
voorgevelrooilijnen ontworpen. 

Tegen de weigering van de goedkeuring 
van het plan voor zoover de strook betreft, 
is geen beroep ingesteld bij de Kroon, terwijl 
ook de indiening van een nieuw uitbreidings
plan op 20 September 1940 ter zake van de 
meergenoemde strook geen verandering heeft 
gebracht, zoodat deze strook, hoewel bestemd 
voor een nieuwen verkeersweg, aan het be
staande en goedgekeurde uitbreidingsplan 
geen bestemming ontleent. 

Ondergeteekenden meenen, dat zij zich 
hebben af te vragen, of, werd de strook niet 
onteigend, gegadigden zich zouden voordoen 
die den grond daarvan zouden willen koopen 
als bouwterrein. 

Vanwege de gedaagden is omtrent den ont
stanen eigenaardigen toestand verklaard, dat 
"het is van algemeene bekendheid dat er 
over de strook een weg zal komen, en nie
mand dus practisch nu nog de gronden van 
de blanco-strook zal koopen om daarop een 
huis te gaan bouwen". Daarmede is de ge
stelde vraag feitelijk reeds ontkennend be
antwoord. 

Echter is die situatie - aldus de verdere 
.gedachtengang der gedaagden - vergelijk
baar met die bij onteigening in het belang 
der volkshuisvesting, terwijl de wet voor die 
onteigening voorschrijft, dat de waarde moet 
worden bepaald zonder met de bestemming 
rekening te houden. Gedaagden schijnen van 
meening te zijn, dat deskundigen in het on
derhavige geval de algemeene bekendheid dat 
er een weg zal komen moeten wegdenken, 
waardoor zou worden voldaan aan de bedoe
ling van Gedeputeerde Staten, toen zij de 
blanco strook creëerden. 

Ondergeteekenden meenen echter, dat het 

aankomt op het standpunt van gegadigden, 
terwijl er voor het onderhavige geval geen 
wetsvoorschrift bestaat krachtens hetwelk het 
feit, dat er een weg over de strook zal komen, 
moet worden weggedacht. 

Op die wijze wordt wel is waar de bedoeling 
van Gedeputeerde Staten niet verwezenlijkt, 
doch ondergeteekenden meenen zich bij de 
waardeering van den grond der strook niet 
door die bedoeling, doch door den feitelijken 
toestand in verband met de voor deze ont
eigening (die niet is een onteigening in het 
belang der volkshuisvesting) geldende voor
schriften te moeten laten leiden;" 

dat de deskundigen dan vervolgens, behalve 
ten aanzien van een strook ter diepte van 
30 meter, gelegen aan de Schiestraat te 
Noordwijk, tot het oordeel zijn gekomen, dat 
een gegadigde met het oog op de in het rap
port nader omschreven bezwaren niet bereid 
zal zijn voor de te onteigenen gronden den 
prijs te betalen van toekomstig bouwterrein 
of van grond, welke bestemd kan worden tot 
voortuin van te bouwen villa's of te stichten 
buitenplaatsen; 

dat de rechtbank te dezen heeft over
wogen: 

dat de deskundigen, ten aanzien der overige 
te onteigenen gronden, hebben onderzocht of 
deze de waarde zouden hebben van toekom
stig bouwterrein en, zoo niet, of deze gron" 
den, voorzoover, door hare ligging, daarvoor 
in aanmerking komende, mogen beschouwd 
worden als terrein bestemd als voortuinen 
van de ten Z .O. van die gronden te bouwen 
villa's of te stichten buitenplaatsen; 

dat de deskundigen, behalve ten aanzien 
van een strook ter diepte van 30 Meter, ge
legen aan de Schiestraat te Noordwijk, waar
over hieronder nader, tot het oordeel zijn 
gekomen, dat een gegadigde, met het oog op 
de, in het rapport nader omschreven, ~ezwa
ren, niet bereid zal zijn voor de te onteigenen 
gronden den prijs te betalen van bouwgrond 
of van grond, welke bestemd kan worden tot 
voortuin van te bouwen villa's of te stichten 
buitenplaatsen; 

dat de deskundigen, bij de bespreking van 
de voorschreven vragen, op pagina s (laatste 
regel) en pagina 6 (bovenaan) van hun rap
port laten gelden de algemeene bekendheid 
van het feit, dat op de, in het rapport nader 
omschreven, blanco-strook een weg zal wor
den aangelegd, hetgeen de Rechtbank aldus 
opvat, dat de deskundigen de bekendheid van 
voormelde omstandigheid niet hebben afge
leid uit de onteigening zelve of uit het werk 
waarvoor deze geschiedt, doch uit hetgeen 
ten aanzien van het uitbreidingsplan heeft 
plaats gevonden; 

dat de deskundigen overigens ook uitdruk
kelijk stellen, dat zij zich hebben laten leiden 
door den feitelijken toestand ter plaatse, met 
andere woorden rekening hebben gehouden 
met het uitbreidingsplan en de daarin voor
komende blancostrook, waarin de te onteige
nen gronden zijn gelegen, door welk een en 
ander een zoodanig zonderlinge toestand is 
geschapen, dat, naar der deskundigen oor
deel, de gegadigde z!ch zal laten afschrikken; 
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dat, aldus opgevat, de Rechtbank zich met 
het oordeel van deskundigen en de gronden 
waarop dit is opgebouwd vereenigt, welk oor
deel en welke gronden de Rechtbank over
neemt; 

dat de gedaagde (te lezen: gedaagden) de 
door deskundigen opgesomde bezwaren wel 
heeft (te lezen: hebben) bestreden, doch de 
Rechtbank van oordeel is, dat, wat daarvan 
zij, er in de geschapen situatie zooveel onze
kers schuilt, dat de gegadigde zich niet aan 
deze gronden zal wagen teneinde deze te be
stemmen voor bouwgrond of voortuinen, en 
dienovereenkomstig de schadeloosstelling 
heeft bepaald als voormeld; 

dat tegen deze uitspraak wordt opgekomen 
met een middel van cassatie luidende: enz.; 

0 . met betrekking tot het beroep in cas
satie, gericht tegen het vonnis van 22 Oct. 
1942: 

dat dit vonnis, zooals uit het voorgaande 
blijkt, niet is een vonnis, hetwelk blijkens 
art. 37, laatste lid, der Onteigeningswet, moet 
inhouden uitspraak over de onteigening en 
over de schadeloosstelling, aan den verweet -
der uit te keeren, en waartegen volgens art. 
52, tweede lid, der genoemde wet voorziening 
in cassatie is toegelaten; 

dat blijkens de artt. 2, 26 en 52 der Ont
eigeningswet, beschouwd in onderling ver
band, enkel tegen de in art. 52 bedoelde eind
vonnissen en niet ook tegen de andere, met 
betrekking tot het geding tot onteigening te 
wijzen vonnissen - de in art. 26 bedoelde 
uitspraken in hooger beroep nu daargelaten 
- voorziening in cassatie openstaat; 

dat eischer derhalve in het bedoelde beroep 
niet kan worden ontvangen; 

En met betrekking tot het beroep gericht 
tegen het vonnis van 6 Mei 1943 : 

dat, voorzoover het middel klaagt, dat het 
vonnis niet de gronden bevat waarop het rust, 
met name omdat de overwegingen der recht
bank geheel onbegrijpelijk zouden zijn, het 
feitelijken grondslag mist, immers, zooals uit 
de hierna volgende behandeling van de grief 
ten principale zal blijken, het redebeleid van 
de rechtbank, wat er zij van de juistheid 
daarvan, gereedelijk kan worden begrepen; 

dat dus, daargelaten, of deze grief - gelijk 
van de zijde van verweerder bij pleidooi is 
betoogd - op het niet aangehaald zijn van 
art. 2 van de Onteigeningswet zou moeten 
afstuiten, zij niet tot cassatie kan leiden; 

dat het middel verder bevat de grief, dat 
de rechtbank, ter bepaling van de toe te 
kennen schadeloosstelling uitgaande van wat 
een gegadigde voor den grond zou bieden, 
daarbij niet voldoende heeft inachtgenomen, 
dat die gegadigde in zooverre een denkbeel
dige gegadigde moet zijn, dat hij zich moet 
stellen op het standpunt, dat de onteigening 
en het werk, waarvoor deze geschiedt, niet 
zullen plaats hebben; 

dat deze grief is gegrond; 
dat de rechtbank overweegt, dat zij het

geen de deskundigen in hun rapport hebben 
geschreven over de algemeene bekendheid, 
dat op de blanco strook een weg zal worden 
aangelegd, aldus opvat, dat de deskundigen 

de bekendheid van voormelde omstandigheid 
niet hebben afgeleid uit de onteigening zelve 
of uit het werk, waarvoor deze geschiedt, 
doch uit hetgeen ten aanzien van het uit
breidingsplan heeft plaats gevonden; 

dat deze overweging aldus zal zijn te ver
staan, dat de rechtbank meent, dat, nu het 
uitbreidingsplan, zooals dit buiten de blanco
strook is vastgesteld, zich heeft georiënteerd 
aan een op de blanco-strook aan te leggen 
verbreeden provincialen weg, dienvolgens de 
bestemming van die blanco-strook tot zoo
danigen weg, bij de bepaling der schadeloos
stelling als een vaststaand gegeven moet wor
den aanvaard; 

dat hiermede echter te kort wordt gedaan 
aan den eisch, dat bij de bepaling van de 
schadeloosstelling niet met het werk, waar
voor wordt onteigend, mag worden rekening 
gehouden; 

dat immers de weg, waarover het te dezen 
gaat, juist is het werk, tot uitvoering waar
van de onteigening strekt; 

dat nu weliswaar, indien t en aanzien van 
gronden bij een die gronden omvattend uit
breidingsplan een rechtstreeksche aanwijzing 
tot een weg heeft plaats gehad, bij een daar
opvolgende onteigening met die bestemming, 
als voortvloeiende niet uit het werk waarvoor 
de onteigening geschiedt, doch uit de aan
wijzing bij het uitbreidingsplan, rekening valt 
te houden, tenzij, gelijk bij een onteigening 
in het b elang van de volkshuisvesting art. 92 
der Onteigeningswet, een uitdrukkelijk wets
vool'Schrift, anders bepaalt; 

dat het echter anders ligt in een geval als 
het onderhavige, waarin juist met voordacht, 
bij de vaststelling van een uitbreidingsplan 
voor de omgeving, zoodanige aanwijzing in 
afwachting van de onteigening en de uitvoe
ring van het werk is achterwege gelaten, al 
heeft dan de groote waarschijnlijkheid, dat 
het werk zal worden uitgevoerd, bereids ge
leid tot vaststelling van het uitbreidingsplan 
voor de omgeving op den voet, als ware de 
uitvoering van het werk verzekerd; 

dat in zoodanig geval niet, zooals de 
Rechtbank door overneming van de gronden 
der deskundigen ten onrechte stelt, een uit
drukkelij k wetsvoorschrift noodig is om de 
bestemming weg te denken, doch dit recht
streeks voortvloeit uit den voormelden eisch, 
dat de invloed van het werk , waarvoor de 
onteigening geschiedt, bij de bepaling der 
schadeloosstelling moet worden uitgescha
keld; 

dat het vonnis dus niet in stand kan blij
ven en de rechtbank alsnog de schadeloos
stelling zal hebben te bepalen, uitgaande van 
de veronderstelling, dat de verbreede provin
ciale weg niet tot stand komt; 

dat daarbij dan mede de vraag aan de orde 
komt, in hoeverre neemt men aan, dat het 
werk niet wordt uitgevoerd, daarmede een 
zoo groote mate van waarschijnlijkheid is 
gegeven, dat het voor de omgeving reeds 
vastgestelde uitbreidingsplan alsnog zal wor
den gewijzigd, dat met die waarschijnlijkheid 
bij de bepaling van de waarde der gronden 
moet worden rekening gehouden; 
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Verklaart eischers niet-ontvankelijk in hun 
beroep in cassatie, voorzoover dit is gericht 
tegen het vonnis, door de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage op 22 October 1942 tusschen 
partijen gewezen; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage op 6 Mei 1943 in deze 
zaak gewezen; 

Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, ten einde met inachtne
ming van 's Hoogen Raads arrest verder te 
worden behandeld en beslist. (Salaris f 400, 
Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia : 
Het middel is in al zijn onderdeelen gericht 

tegen de in voormelde overwegingen vervatte 
beslissing der Rechtbank, dat een gegadigde 
niet bereid zal zijn voor de te onteigenen 
gronden den prijs te betalen van bouwgrond 
of van grond, welke bestemd kan worden tot 
voortuin van te bouwen villa's of te stichten 
buitenplaatsen. In die overwegingen heeft 
de Rechtbank uitdrukkelijk neergelegd, dat 
tot die beslissing niet als grond heeft mede
gewerkt de onteigening zelve of het werk 
waarvoor deze geschiedt. Uit die overwegin
gen volgt, dat de beslissing is gebaseerd op 
den feitelijken toestand ter plaatse, rekening 
houdende met het uitbreidingsplan en de 
daarin voorkomende blanco-strook waarin de 
te onteigenen gronden zijn gelegen, welke 
toestand volgens de Rechtbank voor een ge
gadigde zoo zonderling is en zooveel onzekers 
geeft, dat een gegadigde zich niet aan deze 
gronden zal wagen teneinde deze te bestem
men voor bouwgrond of voortuinen. Dat zon
derling zijn en die onzekerheid doet de Recht
bank bepaaldelijk steunen op door de des
kundigen omschreven omstandigheden, die 
neerkomen hierop: dat, blijkens het uitbrei
dingsplan, op de blancostrook straten uitloo
pen en ten Z.O. van deze strook bouwblok
ken met voorgevelrooilijnen zijn ontworpen; 

dat onwaarschijnlijk is dat bouwvergun
ning zou worden verleend; 

dat een parallelweg langs den Gooweg noo
dig zou zijn, het aanleggen van dezen weg 
bezwaren voor bebouwing zou opleveren en 
zelfs verboden zou kunnen zijn; 

dat de vereischte toestemming tot over
dracht van landbouwgrond aan een niet
landgebruiker zelden wordt gegeven; en -
bijzonderlijk ten aanzien van een bestemmen 
voor voortuinen -; 

dat aanleggen van een parallelweg langs 
den Gooweg en bebouwing op meer dan 1 s 
Meter uit den Gooweg noodig zouden zijn 
maar op eventueel vereischte vergunning 
voor een en ander niet kan worden gerekend; 

dat de stichtingskosten van de villa's wel
licht te hoog zouden worden en dat een 
eenigszins vlot verloopende bouwexploitatie 
niet te verwachten is. De gegeven beschou
wing der voormelde overwegingen van de 
Rechtbank brengt mijns inziens mede, voor
eerst, dat het middel, voorzoover daarbij ge
_klaagd wordt over gebrek aan motiveering, 

ongegrond is, zoodat ik in het midden kan 
laten of deze grief reeds faalt omdat in het 
middel art. 2 der Onteigeningswet niet als 
geschonden of verkeerd toegepast is vermeld 
(zie conclusie van den Procureur-Generaal 
bij het arrest van den Hoogen Raad van 28 
Augustus 1933, N . J. 1933 blz. 1713), en 
voorts, dat het middel overigens niet kan 
slagen omdat voormelde, daarbij gewraakte 
beslissing der Rechtbank is aan te merken 
als zuiver feitelijk en dus in cassatie onaan
tastbaar, daar zij berust op door de Recht
bank - op niet met de Wet strijdige wijze 
- gedane waardeering van de houding, die 
een gegadigde zoude aannemen. 

Derhalve concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van de 
eischers in de kosten der cassatieprocedure. 

(N. J.) 

IJ October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. art. 56; Onteig.wet art. 
40.) 

Uit het vonnis blijkt niet, dat de 
Rechtb. zou hebben aangenomen dat de 
andere gronden samen met het onteigen
de één, als bouwterrein te exploiteeren 
complex vormen en tegelijk met het ont
eigende zouden moeten worden aange
kocht en in exploitatie gebracht. Het is 
zeer wel mogelijk, dat de Rechtb. aan 
een geleidelijke exploitatie heeft gedacht 
in dier voege, dat de denkbeeldige gega
digde die andere gronden, voorzoover zij 
thans bedrijfsterreinen zijn en in ver
band daarmee hoogere waarde bezitten, 
althans voorloopig zou willen laten lig
gen , terwijl hij inmiddels tot dadelijke 
exploitatie als bouwterrein van de niet 
voor bedrijf gebezigde gronden zou wil-
len overgaan. · 

Het enkele feit, dat de onteigende 
partij in onroerende goederen handelt, 
rechtvaardigt niet toekenning van de 
kosten van wederbelegging in onroerend 
goed van hetgeen zij als schadevergoe
ding wegens verlies van het onteigende 
en waardevermindering van het over
blijvende ontvangt. 

Al zou de (in cassatie niet versche
nen) verweerder t.a.v. de op het 2e mid
del gegeven beslissing als de in het on
gelijk gestelde partij zijn te beschouwen, 
toch acht H. R ., nu eischer, wat de 
hoofdzaak betreft, in het ongelijk wordt 
gesteld, voor compensatie van kosten 
geen termen aanwezig. 

Mr. W. A. J. Visser, in zijne hoedanigheid 
van burgemeester der gemeente Zeist, eischer 
tot cassatie van een tusschen partijen ge
wezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht van 9 Juni 1943, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh, advocaat bij den Hoogen Raad, 

tegen: 
W. Duyf Jr., architect, wonende te Utrecht, 
verweerder in cassatie, niet verschenen. 
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De Hooge R aad, enz.; 
0 . dat bij het bestreden vonnis ten be

hoeve van de gemeente Zeist de onteigening 
is uitgesproken, in het belang der volkshuis
vesting, van een gedeelte, groot 880 centiaren, 
van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Zeist sectie M. no. 391, toebehoorende aan 
verweerder; 

dat de eischende partij als schadeloosstel
ling een bedrag van f 528 heeft aangeboden, 
doch blijkens het vonnis, waarin als inge
lascht wordt beschouwd het schriftelijk ad
vies van de ter zake benoemde deskundigen, 
de Rechtbank aan verweerder een bedrag 
van f 1028.68 heeft toegekend ; 

dat de Rechtbank daartoe heeft over
wogen: 

"dat het te onteigenen bestaat uit een 880 
ca groot gedeelte van perceel kadastraal be
kend gemeente Zeist sectie M no. ;191, ge
legen aan de Schaerweidelaan; 

dat de deskundigen dit perceelsgedeelte 
hebben gewaardeerd als volgt : 

180 ca van een rijp, 50 meter diep. aan de 
Schaerweidelaan liggend bouwterrein à f 1.20 
per ca . f216 
700 ca meer achterwaarts gelegen, on
rijp bouwterrein à f 0.90 per ca . . . f 630 

te zamen f 846 
dat de Rechtbank zich met deze taxatie 

vereenigt en mitsdien de waarde van boven
~enoemden grond als rijp resp. onrijp be
groot als hierboven becij ferd; 

dat eischer wel heeft verklaard zich met 
deze taxatie, in het bijzonder wat de waar
deering van den grond als toekomstig bouw
terrein betreft, niet te kunnen vereenigen; dat 
immers volgens eischer iedere bouwexploi
tant zal terugschrikken om dit terrein aan te 
koopen voor bouwdoeleinden, daar hij dan 
met 48 eigenaren zal hebben te onderhande
len en tot overeenstemming zal moeten ko
men; dat bovendien zoodanige bouwexploi
tant de opstallen en bedrijfsterreinen zal heb
ben aan te koopen voor de reëele waarde, ter -
wijl deze in feite voor hem slechts sloop
waarde bezitten, daar hij tot afbraak daarvan 
zal moeten overgaan alvorens met de exploi
tatie een aanvang te kunnen nemen; 

dat deze beschouwingen intusschen, naar 
het oordeel der Rechtbank, niet beletten om 
aan te nemen, dat aan voormeld te onteigenen 
perceel en perceelsgedeelte, voor zoover door 
deskundigen als toekomstig bouwterrein aan
gemerkt, inderdaad een dienovereenkomstige 
waarde valt toe te kennen; 

dat toch aan den onteigende toekomt, vol
gens art. 40 der Onteigeningswet, de werke
lijke waarde der onteigende zaak, waaronder 
te verstaan is de verkoopwaarde, waarbij als 
richtsnoer zal moeten worden genomen het
geen een normale kooper voor de zaak zou 
betalen, indien deze vrijwillig te koop werd 
geboden; 

dat derhalve niet ter zake dienende is om 
in beschouwingen te treden over de mate van 
voorzienbaarheid der tot stand koming van 
zoodanigen koop en verkoop in het vrije ruil
verkeer; dat de vaststelling der waarde der 

onteigende zaak als verkoopwaarde dier zaak 
immers juist berust op de suppositie, dat 
dergelijke transactie, in het normale econo
misch verkeer tot stand komt; dat in zoo
danig geval aan deze gronden inderdaad eene 
waarde behoort te worden toegekend, welke 
boven de agrarische waarde uitgaat; 

dat ook de omstandigheid, dat op het in 
exploitatie te nemen bouwterrein zich nog 
opstallen en bedrijfsinstallaties bevinden, 
welke door den kooper-exploitant zullen moe
t en worden afgebroken, op zich zelf niet be
let om, zooals deskundigen hebben gedaan, 
het terrein in zijn geheel genomen als bouw
terrein te waardeeren; 

dat de deskundigen blijkens hun advies 
voorts van meening zijn, dat het overblijven
de, niet onteigende aan den gedaagde toebe
hoorende terrein, gelegen aan de Schaer
weidelaan te Zeist, ter grootte van 745 ca ten
gevolge dezer onteigening eene waardever
mindering ondergaat, welke zij begrooten op 
f 0 .40 per ca, uitmakende derhalve 745 X 
f 0.40 off 298; 

dat op laatstgenoemd bedrag in mindering 
behoort te worden gebracht hetgeen reeds 
werd toegeschat wegens het verlies van 180 
ca rijp bouwterrein, zijnde een bedrag van 
f 216, zoodat per saldo wegens waardever
mindering van het overblijvende niet ont
eigende volgens deskundigen behoort te wor
den toegekend f 2 98 min f 2 16 zijnde f 82 ; 

dat de Rechtbank zich ook met deze ziens
wijze en schatting der deskundigen vereenigt; 

dat t en slotte overeenkomstig het advies 
der de3kundigen aan gedaagde zal zijn t oe te 
kennen: de kosten van 15 meter afrastering 
à f 3 per meter, zijnde derhalve f 45, bene
vens de kosten van wederbelegging van het
geen gedaagde als schadevergoeding wegens 
verlies van het onteigende en waardevermin
dering van het overblijvende ontvangt; 

dat eischer tegen toekenning dezer kosten 
van wederbelegging wel bezwaar maakt, doch 
naar het oordeel der Rechtbank ten onrechte; 

dat immers ten processe vaststaat, dat ge
daagde, naast het beroep van architect, ook 
als bedrijf uitoefent den handel in onroeren
de goederen, zoodat hij aanspraak kan maken 
om de kosten vergoed te krijgen, welke noodig: 
zijn om de ontvangen som wederom in on
roerende goederen te beleggen, welke kosten 
in het hier aanwezige geval op 6 % zijn te. 
begroeten; 

dat mitsdien aan gedaagde in totaal is toe 
te kennen: de waarde van het onteigende deel 
van perceel gemeente Zeist sectie 
M no. 391 . f 846.-
wegens waardevermindering van 
het overblijvende 
kosten afrastering 
kosten van wederbelegging, zijn

82.
" 45.-

de 6% van f 846.- plus f 82.- ,, 55.68 

tezamen f 1028.68"; 
0. dat de deskundigen in hun voormeld 

advies hebben uiteengezet, dat de te onteige
nen gronden deel uitmaken van het midden
gedeelte van een terrein binnen het bebouw
de gedeelte d er gemeente Zeist, dat door vier 
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wegen wordt omsloten; dat dit middenge
deelte naar hun oordeel moet worden onder
scheiden in: a. gronden, welke op ten hoogste 
30 m afstand van die wegen zijn gelegen en 
als volwaardig bouwterrein zijn aan te mer
ken, b. gronden, gelegen op 30 tot 50 m af
stand van die wegen, welke de deskundigen 
als achtertuinen op f 1.20 per ca, hebben ge
schat en waartoe kennelijk behoort het hier
onder te vermelden gedeelte, groot 180 ca van 
het te onteigenen perceelsgedeelte en c. gron
den, gelegen op een afstand van meer dan 50 
m van die wegen, welke gronden volgens de 
deskundigen het karakter hebben van onrijp 
bouwterrein en waartoe behoort het hieron
der te vermelden gedeelte groot 700 ca van 
het te onteigenen perceelsgedeelte; 

dat de deskundigen deze onder c bedoelde 
gronden, voor zoover daaraan niet als be
drijfsgrond een hoogere waarde moet worden 
toegekend, op f 0.90 p ~r ca hebben gewaar
deerd en wel gelet op hun ligging in en aan 
de kern van de bebouwing der gemeente 
Zeist, waaraan zij de geschiktheid ontleenen 
om in de toekomst als bouwterrein te worden 
gebezigd, op de kosten, welke noodig zullen 
zijn om den grond voor bebouwing gereed te 
maken overeenkomstig de plaatselijke voor
schriften, en op de voor dergelijke onrijpe 
bouwterreinen bestede prijzen; 

0. dat eischer hiertegen opkomt met de 
volgende middelen van cassatie: 

I. S. of v . t. van de artt. 158 der Grondwet, 
48 Rv., 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 77, 83, 88, 91, 
92 en 92a Onteigeningswet, 

door de schadeloosstelling voor een gedeel
te van de te onteigenen gronden vast te stel
len op een bedrag berekend naar f 0 .90 per 
centiare te onteigenen grond, zulks omdat 
dat gedeelte van de te onteigenen perceelen 
een hoogere waarde zou hebben als toekom
stig bouwterrein dan die overeenkomende 
met het agrarisch gebruik, daar het deel uit
maakt van een complex gronden, gelegen in 
de kom der gemeente Zeist, welke ligging dit 
terrein reeds sinds vele jaren tot toekomstig 
bouwterrein heeft gestempeld, en waarbij 
rekening is gehouden met de kosten benoo
digd om de gronden voor bebouwing naar de 
plaatselijke voorschriften gereed te maken 
en met bestede prijzen van dergelijke onrijpe 
bouwterreinen, 

zulks met overneming van de taxatie der 
deskundigen en de gronden waarop deze 
steunt en met afwijzing van de door eischer 
daartegen aangevoerde bezwaren, 

aldus ten onrechte en in strijd met de Wet 
aan den onteigende een hoogere schadeloos
stelling toekennende dan de werkelijke waar
de van het onteigende bedraagt, aangezien 
feitelijk vasstaat, althans in cassatie mag 
worden aangenomen: 

r. dat bedoeld gedeelte van het onteigende 
niet afzonderlijk in boµwexploitatie kan wor
den gebracht, doch slechts te zamen met het 
geheele complex gronden, waartoe het be
hoort, 

2. dat laatstbedoelde gronden niet eigen
dom zijn van dezen verweerder, doch aan 
48 verschillende eigenaren, althans aan een 

aantal verschillende eigenaren, toebehooren, 
3. dat een gedeelte dier gronden bedrijfs

terreinen zijn resp. opstallen dxagen, welke 
gronden noch in het vrije verkeer, noch biJ 
onteigening, te verkrijgen zijn voor f 0.90 per 
centiare, vermeerderd met de afbraakwaarde 
der opstallen, 

4. dat tot dat complex ook behooren gron
den, welke een zelfstandige waMde als ge
deelte van achtertuinen van buiten het com
plex vallende gronden hebben, welke hooger 
is dan f 0.90 per centiare en waarvan het af
staan de waarde van het overblijvende ge
deelte dier gronden doet verminderen, 

tengevolge van welke omstandigheden voor 
bedoeld gedeelte van de te onteigenen per
ceelen als toekomstig bouwterrein van een 
gegadigde bouwexploitant nimmer f 0.90 per 
centiare zal zijn te bedingen, daar deze bouw
exploitant, aangenomen dat het als bouw
grond te exploiteeren complex ontdaan van 
opstallen en bedrijven inderdaad een waarde 
van f 0.90 per centiare heeft, bij de bepaling 
van zijn bod rekening zal houden met het
geen hij aan sommige of alle der andere eige
naren sub 2 en sub 4 bedoeld, meer zal moe
ten bieden om hen tot vrijwilligen afstand 
van hun perceelen te brengen en met hetgeen 
hij aan de eigenaren van de bedrijfsgronden 
en van de gronden waartoe de opstallen be
hooren boven f 0.90 per centiare of boven de 
gemiddelde waarde van het geheele complex 
als voor exploitatie gereede bouwterreinen, 
zulks met inbegrip van de afbraakwaarde der 
aanwezige opstallen, zal moeten betalen om 
hen voor den overgang van hun eigendom
m en op hem, bouwexploitant, volledig scha
deloos te stellen, 

tengevolge waarvan diens bod voor het be
doelde gedeelte der perceelen van dezen ver
weerder minder dan f 0 .90 per centiare zal 
bedragen, 

zoodat dat gedeelte dier perceelen niet die 
waarde heeft - hebbende de Rechtbank dan 
ook uit het oog verloren dat de vaststelling 
der waarde der onteigende zaak als verkoops
waarde dier zaak wel kan berusten op de sup. 
positie, dat zij in het normale economische 
verkeer te koop wordt aangeboden, doch niet 
op de suppositie, dat andere eigenaren tege
lijkertijd met tot hetzelfde als bouwterrein te 
exploiteeren complex behoorende gronden 
hetzelfde zullen doen, en zeker niet dat die 
eigenaren hetzelfde doende, dan genoegen 
zullen nemen m et den gemiddelden prijs van 
het geheele complex of met de waarde van 
onrijp bouwterrein zonder meer, terwijl hun 
gronden naar hun tegenwoordige b estemming 
een hoogere waarde hebben resp. zij door den 
verkoop voor den gemiddelden prijs of voor 
de waarde als onrij p bouwterrein schade uit 
anderen hoofde zullen lijden, welke aldus niet 
vergoed wordt, 

zoodat in casu een hoogere schadeloosstel
ling is toegekend dan de wet toelaat, en waar
aan niet afdoet dat de omstandigheid, dat op 
het in exploitatie te nemen bouwterrein zich 
nog opstallen en bedrijfsinstallaties bevinden, 
welke door den kooper-exploitant zullen moe
ten worden afgebroken, op zich zelf niet belet 
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om het terrein in zijn geheel genomen als 
bouwterrein te waardeeren; 

II. S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 77, 83, 88, 91, 
92 en 92a Onteigeningswet, 

door boven de waarde van het onteigende 
en waardevermindering van het overblijven
de (behalve kosten en afrastering) toe te 
kennen kosten van wederbelegging daarvan 
en wel in onroerend goed, 
zulks uit overweging, dat verweerder, naast 
het beroep van architect, ook als bedrijf uit
oefent den handel in onroerende goederen, 
zoodat hij aanspraak kan maken om de kosten 
vergoed te krijgen, welke noodig zijn om de 
ontvangen som wederom in onroerende goe
deren te beleggen, welke kosten in het hier 
aanwezige geval op 6% zijn te begrooten, 

ten onrechte, ' 
aangezien voor het toekennen van deze 

kosten geen aanleiding bestaat nu niet blijkt, 
dat verweerder door de onteigening (afgezien 
van waardevermindering en afrastering als 
bovenbedoeld) een geldelijk nadeel lijdt dat 
de werkelijke waarde van het onteigende 
overschrijdt, of dat belegging in onroerend 
goed noodig is om den verweerder volledig 
schadeloos te stellen of hem voor verdere 
schade te behoeden, hetgeen ook niet uit het 
feit dat verweerder als bedrijf uitoefent den 
handel in onroerende goederen, voortvloeit, 

zoodat de Rechtbank door voor de ten deze 
bedoelde kosten vergoeding toe te kennen de 
schadeloosstelling op een hooger bedrag heeft 
vastgesteld dan de Wet voorschrijft; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat uit vorenstaande overwegingen van hef 

bestreden vonnis en de voormelde, kennelijk 
door de Rechtbank overgenomen gronden 
der deskundigen niet blijkt, dat de Recht
bank zou hebben aangenomen dat de andere 
in het middel bedoelde gronden samen met 
het. onteigende één, als bouwterrein te ex
ploiteeren complex vormen en tegelijk met 
het onteigende zouden moeten worden aange
kocht en in exploitatie gebracht; dat het toch 
bijvoorbeeld zeer wel mogelijk is, dat de des
kundigen en, in navolging van hen, de Recht
bank aan een geleidelijke exploitatie hebben 
gedacht, in dier voege, dat de denkbeeldige 
gegadigde die andere gronden, voorzoover zij 
thans bed,~jfsterreinen zijn en in verband 
daarmede een hoogere waarde bezitten, al
thans voorloopig zou willen laten liggen, ter
wijl hij inmiddels tot dadelijke exploitatie als 
bouwterrein van de niet voor een bedrijf ge
bezigde gronden zou willen overgaan; dat uit 
bedoelde overwegingen en gronden evenmin 
is af te leiden, dat de deskundigen en de 
Rechtbank bij hun waardeering van het on
rijpe bouwterrein op f 0 .90 per ca er geen 
rekening mee zouden hebben gehouden, dat 
de verschillende, tezamen als bouwterrein te 
exploiteeren gronden van verschillende eige
naren gekocht zouden moeten worden en dat 
daartoe ook gronden behooren, welke als ach
tertuinen een hoogere waarde vertegenwoor
digen; 

dat derhalve dit middel feitelijken grond
slag mist; 

0. wat het tweede middel betreft: 
dat het enkele feit, dat verweerder in on

roerende goederen handelt, de hier bestreden 
beslissing inderdaad niet kan rechtvaardigen, 
omdat de onteigende partij, die onroerend 
goed heeft gekocht om het weder te verkoo
pen, in het algemeen door de onteigening 
daarvan in denzelfden toestand komt, als 
waarin zij zou zijn geweest, indien zij dat 
doel had bereikt; 

dat dus het tweede middel gegrond is en 
het vonnis in zoover moet worden vernietigd, 
doch voor het overige, ook wat de veroordee
ling in de kosten betreft, in stand kan blijven; 

0. ten aanzien van de proceskosten in cas
satie, dat, al zou verweerder ten aanzien van 
de op het tweede middel gegeven beslissing 
als de in het ongelijk gestelde partij zijn te 
beschouwen, de Hooge Raad, nu eischer, wat 
de hoofdzaak betreft, in het ongelijk wordt 
gesteld, voor compensatie van kosten geen 
termen aanwezig acht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zoover het bedrag der schadeloos
stelling is vastgesteld op f 1028.68; 

Stelt het bedrag der schadeloosstelling vast 
op f 973; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
Veroordeelt de eischende partij in de kos

ten van het geding in cassatie, tot aan deze 
uitspraak aan zijde van verweerder begroot 
op nihil. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteij n. 
Post alia: 
Het eerste middel is gericht tegen de waar

deering van het in dit middel bedoelde bij 
het vonnis oneigende, beschouwd als toekom
stig bouwterrein, naar f 0.90 per ca. Naar 
mijne meening kan het middel niet tot cas
satie leiden, zulks om deze redenen. Bij de 
waardeering op f 0.90 per ca is rekening ge
houden o.a. met bestede prijzen van derge
lijke onrijpe bouwterreinen, dus van toekom
stige of onrijpe bouwterreinen waarbij zich 
voordeden dergelijke omstandigheden als zich 
bij het bedoelde onteigende voordoen, zoodat 
als vaststaande is aan te nemen dat bij die 
waardeering wel en op juiste wijze is reke
ning gehouden met de in het middel, sub I 

tot en met 4, genoemde omstandigheden 
voorzoover deze in cassatie als vaststaande 
mogen worden aangenomen, te weten : enz. 
(zie cassatiemiddel). Niet staat vast, immers 
niet blijkt, dat de onderhavige waardeering 
berust op de suppositie, dat tegelijkertijd 
andere eigenaren gronden, behoorende tot 
hetzelfde als bouwterrein te exploiteeren 
complex, te koop zullen aanbieden. 

Het tweede middel acht ik deugdelijk; de 
toegekende schadeloosstelling, groot f 1028.68, 
zal verminderd behooren te worden met den 
post kosten van wederbelegging f 55.68. 

Waar naar mijn meening het eerste middel 
niet deugdelijk is en de toe te kennen schade
loosstelling ondanks de gegrondheid van het 
tweede middel toch belangrijk boven het aan
bod (f 528) blijft, oordeel ik termen aanwezig 
tot veroordeeling van eischer in de kosten der 
cassatieprocedure. 
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Mitsdien concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonnis doch alleen voorzoover 
in de vaststelling van het bedrag van de 
schadeloosstelling is opgenomen het bedrag 
groot f 55.68, als kosten van wederbelegging; 
tot vaststelling van het bedrag van de aan de 
onteigende partij toekomende schadevergoe
ding op f 973; tot verwerping van het beroep 
voor het overige; en tot veroordeeling van 
den eischer in de kosten der cassatieproce-
dure. (N. J.) 

z3 October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. art. 56; Onteig.wet art. 
40.) 

Het enkele feit dat de onteigende 
partij het onteigende of een gedeelte 
daarvan in eigen gebruik heeft, brengt 
nog niet mede, dat zij als gevolg van de 
onteigening tot wederbelegging van het
geen zij voor de ontneming van haar 
eigendom en waardevermindering van 
het overblijvende ontvangt, zal hebben 
over te gaan en deswege kosten zal moe
ten maken. 

Al zou verweerder (in cassatie niet 
verschenen) t.a.v. de op het tweede mid
del gegeven beslissing als de in het onge
lijk gestelde partij zijn te beschouwen, 
toch acht de H. R., nu eischer, wat de 
hoofdzaak betreft, in het ongelijk wordt 
gesteld, voor compensatie van kosten 
geen termen aanwezig. 

Mr. W . A. J. Visser, in zijn hoedanigheid 
van Burgemeester in de gemeente Zeist, 
eischer tot cassatie van een tusschen par
tijen gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht van 9 Juni 1943, adv. Mr. A.E. J. 
Nysingh, 

tegen : 
M . H. Goris, wonende te Zeist, verweerder 
in cassatie, adv. Jhr. Mr. J. H. de Brauw. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten name 

der gemeente Zeist is uitgesproken de ont
eigening in het belang der volkshuisvesting 
van aan den verweerder toebehoorende ge
deelten, groot tezamen 2 are en 2 7 centiare 
van de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Zeist, Sectie M Nos. 400 en 371, met bepa
ling van de schadeloosstelling, in afwijking 
van het door de gemeente aangeboden bedrag 
van f 155 op f 444.86 en met veroordeeling 
van eischer q.q. in de kosten van het geding; 

dat de Rechtbank heeft overwogen: 
"dat de Rechtbank met de deskundigen op 

de in hun rapport vermelde gronden van oor
deel is, dat het te onteigenen gedeelte zoowel 
van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Zeist Sectie M no. 400. als van het perceel 
kad. bekend gemeente Zeist Sectie M no. 371 
tot een totale diepte van 50 meter, gemeten 
vanuit de voorgrens, als achtertuin moet wor
den gewaardeerd en de gronden gelegen op 
meer dan 50 meter afstand als onrijp bouw
terrein moeten worden gewaardeerd; 

L. 1943 

dat de Rechtbank met de deskundigen op 
de in hun rapport vermelde gronden de waar
de van de te onteigenen achtertuinen stelt op 
f 1.20 per ca en de waarde van het daar ach
ter gelegen onrijp bouwterrein op f n.90 per 
ca. : 

dat wat perceel kadastraal bekend gemeen. 
te Zeist S ectie M no. 371 betreft, de Recht
bank met de deskundigen van oordeel is, dat 
doordat tengevolge van de onteigening een 
gedeelte van den achtertuin een breedte van 
maar 5 meter behoudt en daardoor niet meer 
volwaardig blijft, het overblijvende deel van 
dit perceel een waardevermindering onder
gaat, welke waardevermindering van de over
blijvende 115 ca achtertuin de Rechtbank 
met de deskundigen stelt op f 0.40 per ca.; 

dat derhalve aan gedaagde moet worden 
toegeschat: 

voor perceel Sectie M no. 400: 
27 ca achtertuin à f 1.20 per ca f 32.40; 
voor perceel Sectie M no. 3 71: 
128 ca onrijp bouwterrein à f 0.90 per ca 

f n5.20; 
72 ca achtertuin à f 1.20 per ca f 86.40; 
waardevermindering n5 ca achtertuin à 

f 0.40 per ca f 46.- ; 
dat eischer q.q. bij descente nog heeft aan

geboden de kosten van de langs de nieuwe 
grenzen op te stellen afrasteringen, welke de 
Rechtbank met de deskundigen aanneemt 
voor perceel Sectie M no. 400, n meter à 
f 3 per meter is f 33; en voor perceel Sectie 
M no. 3 71 : 5 meter langs een aan te leggen 
straat à f 6 per meter is f 30, en 29 meter à 
f 3 per meter is f 87; 

dat bovendien aan gedaagde, die de woning 
op voormeld perceel Sectie M no. 371 in 
eigen gebruik heeft, moeten worden vergoed 
de kosten, die hij zal hebben te maken om 
de hem toegeschatte bedragen, te weten: 
f n5.20 plus f 86.40 plus f 46.- is f 247.60, 
wederom te beleggen; 

dat de Rechtbank met de deskundigen de 
kosten van wederbelegging stelt op 6 % van 
voormeld bedrag van f 247.60 is f 14 86; 

dat gedaagde dus als schadeloosstelling 
voor het hem te onteigenen bezit in totaal 
moet ontvangen; f 32.40 plus f n5.20 plus 
f 86.40, plus f 46.- plus f 33.- plus f 30.
plus f 87.- plus f 14.86 is f 444.86"; 

dat, enz. ; 
0 . dat als middelen van cassatie zijn 

voorgesteld : 
I. enz.; 
II. S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 

48 Rv., 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 77, 83, 88, 91, 
92 en 92a Onteigeningswet, 

doordat de Rechtbank in dit geding, waar
in onteigend wordt onder meer een gedeelte 
van een achtertuin en meer naar achter ge
legen grond, behoorende tot het kadastrale 
perc. Sectie M no. 371, op het niet onteigende 
gedeelte waarvan een woning staat die ver
weerder in eigen gebruik heeft doch niet in 
de onteigening is begr,apen, boven de waarde 
van het onteigende, wa..rdevermindering van 
het overblijvende en kosten van afrastering, 
vergoeding heeft toegekend van de kosten 
welke verweerder zal hebben te maken om de 

17 
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hem toegeschatte bedragen op het perceel 
Sectie M no. 371 betrekking hebbende (be
halve de kosten van afrasteren) wederom te 
beleggen, 

zulks op den enkelen grond, dat verweerder 
de woning op het perceel Se-:tie M no. 3 71 
in eigen gebruik heeft, 

ten onrechte, 
omdat het in eigen gebruik hebben van be

doelde woning geenszins medebrengt dat ver
weerder het bedoelde gedeelte der hem toe
gekende schadeloosstelling als noodzakelijk 
gevolg van de onteigening wederom zal heb
ben te beleggen, noch dat hij daartoe kosten 
zal dienen te maken, laat staan ad 6%, 

hebbende de Rechtbank dan ook niet vast
gesteld dat zonder de vergoeding van deze 
post de eigenaar als noodzakelijk gevolg der 
onteigening een geldelijk nadeel zal lijden, 
dat de werkelijke waarde van het goed (met 
inbegrip van de overige bovengenoemde 
schadefactoren) overschrijdt: 

hetgeen niet anders wordt al zou men als 
bedoeling van de Rechtbank mogen aan
nemen dat deze extra-vergoeding moet strek
ken tot vergoeding van kosten van wederbe
legging in onroerend goed - waarvan de 
noodzaak als direct en rechtstreeksch gevolg 
van de onteigening echter geenszins is vast
gesteld en ook niet aanwezig is, nu de woning 
zelf met daarbij aansluitend erf en tuin niet 
wordt onteigend, en welke noodzaak in ieder 
geval niet voortvloeit uit het enkele feit van 
het in eigen gebruik hebben, - zoodat door 
de toekenning van het in dit middel aange
vallen gedeelte der schadeloosstelling, het 
totale bedrag daarvan uitgaat boven hetgeen 
de Wet voorschrijft; 

0. dat verweerder zich ten aanzien van het 
tweede middel aan het oordeel van den Hoo
gen Raad heeft gerefereerd met verzoek 
buiten kosten te mogen blijven; hebbende hij 
de bestreden beslissing noch uitgelokt noch 
verdedigd; 

0. omtrent het eerste middel : enz.; 
dat derhalve het middel feitelijken grond

slag mist; 
0. wat het tweede middel betreft: 
dat de Rechtbank aan verweerder heeft 

toegekend een bedrag van f 14.86 als vergoe
ding voor de kosten, welke deze zal hebben te 
!naken om de, hierboven aangehaalde, in het 
bestreden vonnis vermelde bedragen weder
om te beleggen, zulks op den enkelen grond 
dat verweerder de woning op perceel Sectie 
M no. 371 in eigen gebruik heeft; 

dat echter het enkele feit, dat de onteigen
de partij het onteigende of een gedeelte daar
van in eigen gebruik heeft, nog niet mede
brengt, dat zij als gevolg van de onteigening 
tot wederbelegging van hetgeen zij voor de 
ontneming van haar eigendom en waarde
vermindering van het overblijvende ont
vangt, zal hebben over te gaan en deswege 
kosten zal moeten maken; 

dat dus het tweede middel gegrond is; 
dat mitsdien het vonnis in zooverre moet 

worden vernietigd, doch voor het overige, 
ook wat de veroordeeling in de kosten betreft, 
in stand kan blijven; 

0 . wat de proceskosten in cassatie betreft, 
dat, al zou verweerder ten aanzien van de op 
het tweede middel gegeven beslissing, on
danks referte, als de in het ongelijk gestelde 
partij zijn te beschouwen, de Hooge Raad, 
nu eischer, wat de hoofdzaak betreft, in het 
ongelijk wordt gesteld, voor compensatie van 
kosten geen termen aanwezig acht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover in de schadeloosstelling is 
opgenomen het bovenvermelde bedrag van 
f 14.86; 

Bepaalt het bedrag der schadeloosstelling 
op f 430; 

Verwerpt het beroep voor het overige; Ver -
oordeelt de eischende partij in de. kosten op 
het geding in cassatie gevallen. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

(N. J.) 

13 October 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

De R echtb. aannemende, dat de ont
eigende partij recht heeft om in de toe
komst een huis van dezelfde huurwaarde 
te bewonen als zij thans tengevolge van 
de onteigening moet missen, geeft daar
mee te kennen, dat, wil zij volledig zijn 
schadeloos gesteld, haar vergoed behoo
ren te worden de meerdere kosten, welke 
zij tengevolge van de onteigening moet 
maken om als voorheen in haar woning
behoefte te kunnen blijven voorzien. 

Niet is in te zien, waarom in dezen zin 
niet zou mogen worden gesproken van 
een recht der onteigende partij om in de 
toekomst een huis van dezelfde huur
waarde te bewonen en waarom voor het 
zich verschaffen van die woongelegen
heid onder de tegenwoordige omstandig
heden niet aankoop van een pand, extra 
uitgaven medebrengende, redelijkerwijze 
noodzakelijk zou kunnen zijn, staande te 
dezen geenszins vast, dat de bewoning 
bij aankoop duurder uitkomt dan bij 
huur van een pand. 

De Rechtb. moet er van zijn uitge
gaan, dat het voor de toekenning der be
streden schadeloosstelling te dezen geen 
v erschil maakt, dat slechts 2 der ver
weerders t en tijde van de onteigening de 
woning in gebruik hebben. Op dit punt 
kan niet voor het eerst in cassatie be
zwaar worden te berde gebracht. 

Mr. W. A. J . Visser, in zijne hoedanigheid 
van Burgemeester der gemeente Zeist, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen vonnis van de Arr.-'Rechtbank te 
Utrecht van 9 Juni 1943, adv. Mr. A. E. J . 
Nysingh, 

tegen: 
ia. J . Alberts, gehuwd met A. P ennewaarà, 
en deze laatste tot bijstand en machtiging 
zijner voornoemde echtgenoote, beiden wo
nende te Zeist, 1b--/ enz., 2. E. van Barne
veld, gehuwd met W. van Tellingen, en deze 
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laatste tot bijstand en machtiging zijner 
voornoemde echtgenoote, beiden wonende te 
Zeist, 3-10 enz., verweerders in cassatie, 
adv. Mr. A. F. Visser van IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis tegen de 

gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirk 
van Barneveld, gewoond hebbende te Zeist, 
- de verweerders in cassatie - , ten behoeve 
van de gemeente Zeist in het belang der 
volkshuisvesting de onteigening is uitgespro
ken van de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Zeist, Sectie M . nos. 426 en 427, te 
zamen groot 5.11 A . ; 

dat de onteigende perceelen bestaan uit 
een dubbele woning met erf en tuin, waarvan 
een woning in eigen gebruik is bij twee der 
verweerders en de andere is verhuurd; 

dat de Rechtbank als schadeloosstelling 
heeft toegekend: 

1 °. de geschatte waarde van de eerste wo
ning ad f 2900 en die van de andere woning 
ad f 2600, samen f 5500; 

2 °. verhuiskosten "wegens het bij de eige
naren in eigen gebruik zijn" der eerste wo
ning, begroot op f 175 

en 3 °. ter zake van "persoonlijke schade 
wegens kosten van aankoop van een nieuw 
gelijkwaardig perceel met daarmede recht
streeks in verband staande uitgaven" f 581.59 ; 

derhalve in totaal f 6256.59, onverminderd 
een schadeloosstelling aan een huurder; 

dat aangaande de schadeloosstelling ad 
f 581.59 in het bestreden vonnis wordt over
wogen hetgeen dienaangaande in het hierna 
op te nemen middel van cassatie woordelijk 
uit het vonnis is overgenomen en voorts, dat 
de Rechtbank zich met de door de deskun
digen geadviseerde schadeloosstelling van 
f 581 .59 vereenigt; 

0 . dat tegen het bestreden vonnis als m id
del van cassatie is aangevoerd: 

S. of v . t. van de artt. 158 Grondwet, 48 
Rv., 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 77, 83, 88, 91, 92 
en 92a Onteigeningswet, 

doordat de Rechtbank in dit geding, waar
in onteigend wordt een dubbele woning met 
erf en tuin, waarvan een woning in e igen ge
bruik is bij twee der gedaagden en de andere 
is verhuurd, boven de waarde van het ont
eigende en kosten van verhuizing vergoeding 
heeft toegekend voor persoonlijke schade 
wegens kosten voor aankoop van een nieuw 
gelijkwaardig perceel, met daarmede recht
streeks in verband staande uitgaven als in 
het vonnis bedoeld ten bedrage van f 581.59 

zulks uit overweging: 
dat de Rechtbank voorts aanneemt, dat de 

onteigende partij recht heeft om in de toe
komst een huis van dezelfde huurwaarde te 
bewonen, als zii thans tengevolge der ont
eigening moet missen; 

dat met deskundigen is aan te nemen, dat 
in de tegenwoordige tijdsomstandigheden een 
soortgelijke woning slechts is te verkrijgen 
voor den minimumprijs van f 4000, in welk 
geval gedaagden voor de meerkosten ad 
f 1100 hypotheek tot dit bedrag >'!.!llen ne
m en; 

dat in verband hiermede volgens deskun
digen aan gedaagden behoort te worden ver
goed: 

de kosten vallende op den aan
koop van een dergelijke woning, 
zijnde 6 % van f 4000 f 240.-

kosten hypotheekrente, afsluit-
provisie en taxatie " 41.50 

de contante waarde van de 
jaarlijks te betalen hypotheek-
rente ad f 44 "300.09 

t en onrechte 
omdat niet blijkt dat zonder de vergoe

ding v an deze posten de eigenaren resp. een 
deel hunner als noodzakelijk gevolg der ont
P. igening een geldelijk nadeel lijden, dat de 
werkelijke waarde van het goed, resp. van 
hun aandeel daarin overschrijdt; 

en aldus in strijd met de wet vergoeding: 
is toegekend voor kosten en financieele ge
volgen van handelingen, welke noch voor de 
verweerders gezam enlijk, noch voor de twee 
bewoners van de woning op perceel M no. 
426, noodzakelijk gevolg zijn van de onteige
ning en evenmin noodzakelijk zijn om groo
tere of andere schade, welke zonder die han
delingen noodzakelij k uit de ontneming van 
den eigendom zou voortvloeien, te voor
komen, 

hebbende de R echtbank ten onrechte het 
bestaan van een recht van de onteigende 
partij, om in de toekomst een huis van de
zelfde huurwaarde te bewonen, als zij thans 
ten gevolge der onteigening m oet missen, 
aangenomen, en voorts uit het oog verloren 

1. dat voor de uitoefening van dat ver
meende recht geenszins het koopen van een 
dergelijk huis noodzakelijk is, en dergelijk 
koopen stellig niet gewettigd kan zijn in ge
val de bewoning, zooals in casu, duurder uit
komt dan bij huur, 

2. dat verweerders als gezamenlijke erfge
namen geen enkel recht op bewoning kun
nen hebben, nu zij niet zelf bewonen en de 
twee erfgenamen, die het onteigende wel be
wonen niet recht kunnen hebben op aankoop 
van een huis van dezelfde huurwaarde hetzij 
voor zich hetzij in gemeenschappelijk eigen
dom met de andere erfgenamen. 

0. dienaangaande, dat de Rechtbank aan
nemende, dat de onteigende partij recht heeft 
om in de toekomst een huis van dezelfde 
huu~waarde te bewonen als zij thans tenge
volge van de onteigening moet missen, daar
mede te kennen geeft, dat, wil de onteigende 
partij volledig zijn schadeloos gesteld, haar 
vergoed behooren te worden de meerdere 
kosten, welke zij tengevolge van de onteige-
1:ung van haar woonhuis moet maken om als 
voorheen in haar woningbehoefte te kunnen 
blijven voorzien; dat voor ts de Rechtbank 
met de deskundigen van oordeel is, dat dit in 
de tegenwoordige tijdsomstandigheden voor 
rle onteigende partij de in het middel be
streden kosten en inkomstenschade t en be
drage van totaal f 581.59 m edebrengt, welke 
derhalve naast de werkelijke waarde van het 
onteigende en de verhuiskosten als aan de 
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onteigende partij door de onteigening opge
komen persoonlijke schade moeten worden 
vergoed; 

dat niet is in te zien, waarom in boven
bedoelden zin niet zou mogen worden ge
sproken van een recht 'der onteigende partij 
om in de toekomst een huis van dezelfde 
huurwaarde te bewonen en waarom voor het 
zich verschaffen van die woongelegenheid 
onder de tegenwoordige omstandigheden niet 
aankoop van een pand, extra uitgaven me
debrengende, redelijkerwijze noodzakelijk 
zou kunnen zijn, staande te dezen geenszins 
vast, zooals bij het middel wordt gesteld, dat 
de bewoning bij aankoop duurder uitkomt 
.dan bij huur van een pand; 

dat, wat in het bijzonder aangaat de grief 
opgeworpen onder 2 van het middel, de 
Rechtbank, nu eens sprekende van het in 
e igen gebruik zijn van de woning bij twee 
der verweerders dan weer van het in eigen 
gebruik zijn van de woning bij de eigenaren, 
bij hare beslissing er van moet zijn uitge
gaan, dat het voor de toekenning der bestre
den schadeloosstelling te dezen geen verschil 
maakt, dat slechts twee der verweerders ten 
tijde van de onteigening de woning in ge
bruik hebben; 

dat de juistheid van die beslissing afhan
kelijk is van de omstandigheden, waaronder 
het gebruik van de woning door de twee 
mede-eigenaren plaats heeft, doch dan de 
onteigenende partij op dit punt niet voor het 
eerst in cassatie, gelijk zij doet, bezwaar kan 
te berde brengen; 

dat derhalve ook dit onderdeel van het 
middel niet kan slagen ; 

dat het middel in zijn geheel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt de eischende partij in de kos

ten, op het geding in cassatie gevallen. (Sa
laris f 300). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia: 
Naar mijne meening kan het middel niet 

tot cassatie leiden; mijns inziens toch heeft 
de Rechtbank terecht aangenomen en in 
hare in het middel vermelde overwegingen 
vooropgesteld, dat de onteigende partij recht 
heeft om in de toekomst een huis van de
zelfde huurwaarde - n.l. een coortgelijke 
woning - te bewonen als zij thans tengevol
ge der onteigening moet missen, en heeft de 
Rechtbank voorts in die overwegingen ken
nelijk aangenomen en neergelegd, dat in de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden het in 
bewoning verkrijgen van een soortgelijke 
woning niet anders dan door koop voor min
stens f 4000 mogelijk is, en dat de twee erf
genamen, die de woning bewonen, dit doen 
en zouden blijven doen met instemming van 
de overige erfgenamen. 

Ik merk nog op, dat de R echtbank in den 
post ad f 41.50 met "hypotheekrente" klaar
blijkelijk heeft bedoeld "hypotheekakte". 

Mijne conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van eischer 
in de kosten der cassatieprocedure. 

(N. J.) 

z3 October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. art. 56; Onteig.wet art. 
40.) 

D e Rechtb. heeft kennelijk aangeno
men, dat verweerder alleen dan volledig 
wordt schadeloosgesteld, indien hij ver
goeding ontvangt voor het verlies van 
de inkomsten uit zijn bedrijf van tuin
bouwer-ooftkweeker, en indien hij in 
staat wordt gesteld zijn bedrijf van lom
penhandelaar elders op den ouden voet 
voort te zetten, waarvoor aankoop van 
een ander pand de redelijke oplossing is. 

De grief, dat niet is vastgesteld dat als 
noodzakelijk gevolg der onteigening en 
ter voorkoming van schade noodig is een 
boven de werkelijke waarde van het ont
eigende uitgaande aankoop van een an
der pand, mist dus feitelijken grondslag. 

Ten onrechte is onder de schadeloos
stelling begrepen het bedrag, waarmee 
de aankoopsom van een geschikt pand 
te boven gaat de te vergoeden waarde 
van het in eigen gebruik zijnde gedeelte 
van het onteigende. 

Terecht vergoeding toegekend voor de 
op den aankoop vallende kosten van we
derbelegging alsmede van hypotheek
kosten. 

Ter zake van kosten van doorhaling 
van op het onteigende rustende hypo
thecaire inschrijving kan geen schade
loosstelling worden gegeven (artt. 59 j 0

• 

96). Daarvoor moet een bedrag van 
f 16.50 worden geacht in de betreffende 
post te zijn begrepen. 

Uit het vonnis volgt niet, dat de 
Rechtb. zou hebben verwaarloosd, dat 
verweerder met het oog op zijn leeftijd 
het bedrijf van tuinbouwer-ooftkweeker 
ook zonder de onteigening niet voor den 
door de R echtb. als normaal aangeno
men duur zou hebben kunnen voortzet
ten. Het is zeer wel mogelijk, dat een 
bepaald bedrijf naar zijn aard zonder 
overplaatsing naar elders door den on
dernemer nog een normalen tijd zou kun
nen worden voortgezet, terwijl over
plaatsing daarvan, gelet op den leeftijd 
van den ondernemer, niet loonend zou 
zijn. 

Al zou verweerder, die zich omtrent 
de in cassatie niet gehandhaafde posten 
van schadeloosstelling aan het oordeel 
van den H. R. heeft gerefereerd, als de 
op deze punten in het ongelijk gestelde 
partij zijn te beschouwen, omdat hij de 
toekenning dier posten door de Rechtb. 
heeft uitgelokt, toch acht H. R., nu de 
eischer, wat de hoofdzaak betreft, in het 
ongelijk wordt gesteld, geen termen voor 
compensatie van kosten aaawezig. 

Mr. W. A. J. Visser, in zijne hoedanighei• 
van Burgemeester df'• gemeente Zeist 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht van 9 Juni 1943, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh, 

tegen: 
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P. Post, koopman, wonende te Zeist, ver
weerder in cassatie, adv. Jhr. Mr. J. H . de 
Brauw. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten name 

van de gemeente Zeist de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting is uitgesproken 
van de perceelen kadastraal bekend ge
meente Zeist, Sectie M . nos. 381 en 395, in 
eigendom toebehoorende aan den verweer-
der; • 

dat genoemde perceelen bestaan uit 3445 
c.A. tuingrond en boomgaard, waarop ver
weerder het beroep van tuinbouwer en ooft
kweeker uitoefent, een 350 c.A. groot ge
deelte van perceel no. 381, waarop een en
kele woning in eigen gebruik bij verweerder, 
een 200 c.A. groot gedeelte van perceel no. 
395, waarop een schuur, welk gedeelte door 
verweerder voor zijn lompenhandel wordt 
benut, en een 350 c.A. groot gedeelte van 
perceel no. 395, waarop een enkele woning, 
welke is verhuurd; 

dat de gemeente Zeist bij dagvaarding aan 
verweerder als schadeloosstelling heeft aan
geboden f s580, ongeacht de wettelijke scha
deloosstelling aan huurders, doch de Recht
bank aan verweerder een schadeloosstelling 
heeft toegekend van f 96n, onverminderd 
eene vergoeding voor den huurder der ver
huurde w0ning tot een bedrag van f 12; 

dat de Rechtbank bij het bepalen dier 
schadeloosstelling heeft vooropgesteld met 
de deskundigen van oordeel te zijn, dat de 
te onteigeneP.. perceelen moeten worden ge
waardeerd met als grondslag het tegenwoor
dige gebruik en voorts de waarde heeft vast
gesteld als volgt: 

voor den tuingrond en boom
gaard, waarop verweerder het 
beroep van tuinbouwer en ooft-
kweeker uitoefent f 2067,_: 

voor de schuren in gebruik 
voor het tuinbouwbedrijf . ,, 500.-

voor grond met woning in 
eigen gebruik . ,, 1850.-

voor grond met schuur voor 
den lompenhandel " 540.-

f 4957.-
en voor de verhuurde woning 

met grond . ,, 1400.-; 
dat voorts de Rechtbank heeft geoordeeld, 

dat aan verweerder moet worden vergoed 
voor "meerkosten" f 43 voor kosten van 
wederbelegging f 300 en voor kosten van 
royement eener bestaande hypotheek . . . . 
en voor die voor het sluiten van een nieuwe 
hypotheek te zamen f 95.50, een en ander op 
grond van de overwegingen, welke in het 
hierna op te nemen eerste middel van cas
satie uit het bestreden vonnis zijn overge
nomen; 

dat, voor zoover in cassatie nog van be
lang, de Rechtbank in de toegekende schade
loosstelling nog heeft begrepen een bedrag 
van f 2665.50 ter vergoeding van inkomsten
schade, daarbij overwegende hetgeen in het 
hierna op te nemen tweede middel van cas-

satie uit het bestreden vonnis is overgeno
men; 

0. dat tegen het bestreden vonnis twee 
middelen van cassatie zijn aangevoerd, lui
dende : 

I. S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet,. 
48 Rv., 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 59, 77, 83, 88, 
91, 92, 92a en 96 Onteigeningswet, 

door na de werkelijke waarde van het ont~ 
eigende te hebben vastgesteld als ·volgt : (zie 
boven; Red.); ' 

te overwegen: 
dat de Rechtbank met de deskundigen op 

de in hun rapport vermelde gronden van 
oordeel is, dat gedaagde, mede gelet op zijn 
leeftijd, het hem minder inkomsten gevende 
bedrijf van tuinbouwer- ooftkweeker defini
tief zal moeten beëindigen, terwijl hij zijn 
lompenhandel zal kunnen voortzetten; 

dat de Rechtbank met de deskundigen de 
kosten van aankoop van een ~nder pand, 
waarin gedaagde kan gaan wonen en zijn 
lompenhandel drijven stelt op f 5000; 

dat aan gedaagde echter, zooals hierboven. 
is overwogen, voor de te onteigenen percee
len, voor zoover in eigen bedrijf en gebruik, 
is toegewezen in totaal een bedrag van 
f 49S7, zijnde een bedrag van f 43 en niet 
van f 23 zooals het rapport van deskundigen 
abusievelijk vermeldt - minder dal) het be
drag, waarop de Rechtbank de . kosten van 
aankoop van een ander pand, waarin ge
daagde kan gaan wonen en zijn lompenhan
del kan drijven, stelt, zoodat ook dit bedrag 
van f 43 als meerkosten aan gedaagde moet 
worden vergoed; 

dat bovendien aan gedaagde moete:1 wor
den vergoed: 

1. de kosten van wederbelegging van voor
meld bedrag van f sooo welke de Rechtbank 
met de deskundigen stelt op 6 %, zijnde dus 
f 300; 

2. de kosten van royement der bestaande 
hypotheek ad f -~ 700 tevens die van de akte, 
de afsluitprov isie en de taxatie voor een 
nieuwe hypotheek ad f 3 700, welke kosten 
de Rechtbank met de deskundigen stelt op 
f QS •. <;o; 

3. enz. 
en deze bedragen in de vastgestelde schade
loosstelling te begrijpen, 

t en onrechte 
omdat op vergoeding van de genoemde 

posten slechts dan aanspraak bestaat indien 
was gebleken dat als noodzakelijk gevolg 
van de onteigening en t er voorkoming van 
schade boven de werkelijke waarde van het 
onteigende uitgaande aankoop van een ander 
pand om te bewonen en den lompenhandel 
te drijven en/of wederbelegging van de ont
eiger::ingssom noodig is, hetgeen de R echt
b ank echter niet heeft vastgesteld 

hebbende de Rechtbank voorts uit het oog 
verloren 

a . dat de verweerder die naast een ander 
beroep of bedrijf een lompenhandel uitoefent 
en daarvoor een stukje grond met schuur, 
,fat hij in eigendom bezit ter waarde van 
i 540 gebruikt, ook al woont hij in een eigen 
nuis en al zou aankoop van een ander woon-
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huis waarin hij tevens den lompenhandel kan 
drijven f 5000 kosten, geen aanspraak heeft 
op vergoeding van het verschil tusschen 
f 5000 en hetgeen voor het onteigende woon
huis met inbegrip van grond en schuur voor 
lompenhandel plus tuingrond, boomgaard en 
schuren voor een tuinbouwbedrijf als wer
kelijke waarde wordt toegekend, daar aldus 
geheel ongelijksoortige grootheden worden 
vergeleken en aankoop voor f 5000 geacht 
moet worden eenzelfde waarde in verweer
der's vermogen te brengen en mitsdien gee
nerlei schade in hoofdsom kan opleveren, 
terwijl uit niets blijkt dat het wonen in een 
eigen woning en het uitoefenen van een 
lompenhandel op eigen grond en/of in een 
eigen woning noodig is ten einde voortzetting 
van het bedrijf op dezelfde basis en met het
zelfde resultaat als vóór de onteigening mo
gelijk te doen zijn, 

b. dat om deze zelfde reden ook ten deze 
voor vergoeding van kosten van wederbe
legging en van hypotheekkosten ad f 95.50 
geen grond bestaat, 

c. voor zoover de Rechtbank mocht heb
ben geoordeeld dat de verweerder omdat en 
voor zoover als hij het onteigende zelf b e
woont en in eigen gebruik heeft, aanspraak 
kan maken op vergoeding van kosten van 
wederbelegging hetzij in onroerend goed het
zij op andere wijze, dat d ergelijke aanspraak 
niet op de wet berust tenzij in eenig bepaald 
geval mocht zijn gebleken dat de onteigende 
zonder vergoeding van dergelijke kosten niet 
volledig zou zijn schadeloos gesteld voor de 
gevolgen der onteigening, 

d. dat kosten van royement van de op het 
onteigende rustende hypotheek onnoodig 
zijn, daar de hypotheek bij den overgang van 
den eigendom ambtshalve, in ieder geval niet 
op kosten van verweerder, wordt doorge
haald. 

II. S . of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv. 1, 2, 3, 37, 39, 40, 41, 77, 83, 88, 91, 
q2 en 92a Onteigeningswet 

door na overwogen te hebben 
dat de Rechtbank met de deskundigen op 

de in hun rapport vermelde gronden van oor
deel is dat gedaagde, mede gelet op zijn leef
tijd, het hem minder inkomsten gevende be
drijf van tuinbouwer-ooftkweeker definitief 
zal moeten beëindigen, terwijl hij zijn lom
penhandel zal kunnen voortzetten; 

te overwegen en te beslissen: 
dat het beëindigen van het bedrijf van 

tuinbouwer-ooftkweeker voor gedaagde een 
verlies van inkomsten tengevolge heeft ; 

dat de Rechtbank met de deskundigen het 
netto-bedrag, dat gedaagde jaarlijks uit zijn 
bedrijf van tuinbouwer-ooftkweeker ontving 
stelt op f 250; 

dat de Rechtbank m et de deskundigen op 
de in hun rapport vermelde gronden deze in
komstenschade kapitaliseert bij een rentevoe 
van 3~~% op 10.662 X f 250.- is f 2665.50 
welk bedrag derhalve aan gedaagde als in
komstenschade zal moeten worden vergoed; 

zulks terwijl uit het deskundigenrapport 
blijkt dat de grond voor deze wijze van ver
menigvuldiging en berekening is wat des-

kundigen noemen de gebruikelijke wijze, 
ten onrechte, 
omdat de Rechtbank aldus meer vergoedt 

dan de werkelijke inkomstenschade als ge
volg der onteigening bedraagt, immers ver
waarloosd heeft dat deze verweerder met het 
oog op zijn leeftijd het bedrijf van tuinbou
wer en ooftkweeker ook zonder de onteige
ning n iet voor den als normaal en in ont
eigeningen gebruikelijk aan te nemen en in 
casu door de gevolgde wijze van kapitalisatie 
aangenomen duur zou hebben voortgezet en 
kunnen voortzetten. 

0. aangaande het eerste middel van cas
satie, dat de Rechtbank met de deskundigen 
van oordeel is, dat verweerder (tengevolge 
van de onteigening), mede gelet op zijn leef
tijd, het hem minder inkomsten gevende be
drijf van tuinbouwer-ooftkweeker definitief 
zal moeten beëindigen, terwijl hij zijn lom
penhandel zal kunnen voortzetten; 

dat de Rechtbank kennelijk aanneemt, dat 
verweerder alleen dan volledig wordt schade
loos gesteld, indien hij vergoeding ontvangt 
voor het verlies van de inkomsten, die zijn 
bedrijf van tuinbouwer-ooftkweeker hem op
leverde, en indien hij in staat wordt gesteld 
zijn bedrijf van lompenhandelaar elders op 
den ouden voet voort te zetten, voor welke 
voortzetting aankoop van een ander pand, 
waarin hij kan wonen en zijn lompenhandel 
kan drijven en waarvan de aankoopprijs op 
f 5000 is te stellen, de redelijke oplossing is ; 

dat dan ook de grief, in het eerste middel 
aangevoerd, dat in het bestreden vonnis niet 
is vastgesteld, dat als noodzakelijk gevolg 
van de onteigening en ter voorkoming van 
schade noodig is een boven de werkelijke 
waarde van het onteigende uitgaande aan
koop van een ander pand om te bewonen en 
den lompenhandel te drijven, feitelijken 
grondslag mist ; 

dat uit niets is gebleken, dat de onteige
nende partij een goedkoopere, met het rede
lijk belang van den onteigende vereenigbare 
oplossing heeft gesteld, maar dat die partij 
zich dan ook niet met vrucht in cassatie kan 
beklagen, dat uit het bestreden vonnis niet 
uitdrukkelijk blijkt, dat de Rechtbank andere 
oplossingen, met name het huren van een 
dergelijk pand of het aankoopen van een on
roerend goed uitsluitend voor de uitoefening 
van den lompenhandel, in hare overwegingen 
heeft betrokken; 

dat dus in zooverre hetgeen onder a van 
het eerste middel is opgeworpen, is onge
grond; 

dat onder a echter terecht wodrt opgeko
men tegen het begrijpen onder de schadeloos
stelling van het bedrag van f 43, waarm ede 
de aankoopsom van een geschikt pand te 
boven gaat de te vergoeden waarde van het 
in eigen gebruik zijnde gedeelte van het ont
eigende; dat toch van geenerlei omstandig
heid is gebleken, uit hoofde waarvan dit be
drag, dat in het aan te koopen pand als 
waarde in het vermogen van verweerder aan
wezig blijft, aan verr;eerder zou moeten wor
den vergoed; 

dat onderdeelen b en c van het eerste mia-
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del tevergeefs zijn voorgesteld, daar hetgeen 
hierboven aangaande den aankoop van een 
nieuw pand is overwogen, medebrengt, dat 
de Rechtbank terecht aan verweerder ver
goeding voor de op den aankoop vallende 
kosten van wederbelegging alsmede voor dP 
daar bedoelde hypotheekkosten heeft toege
kend; 

dat daarentegen onderdeel d van het eerste 
middel gegrond is, aangezien uit het bepaal
de bij a rtikel 59 in verband met artikel 96 
der Onteigeningswet volgt, dat geen kosten 
van doorhaling van de op het onteigende 
goed rustende hypothecaire inschrijving ten 
laste van verweerder komen en hem ter zake 
dan ook geen schadeloosstelling kan worden 
gegeven; 

0. alsnog omtrent het tweede middel van 
cassatie, dat reeds is vooropgesteld, dat naar 
de vaststelling van de Rechtbank verweer
der als redelijk gevolg van de onteigening 
zijn bedrijf van tuinbouwer-ooftkweeker zal 
moeten opgeven doch zijn bedrijf van lom
penhandelaa r zal kunnen voortzetten; 

dat de Rechtbank bij de vaststelling van 
genoemd gevolg van de onteigening mede 
heeft gelet op den leeftijd van verweerder, 
doch daaruit geenszins volgt, dat, zooals het 
tweede middel als grief aanvoert, de Recht
bank heeft verwaarloosd, dat verweerder met 
het oog op zijn leeftijd het bedrijf van tuin
bouwer-ooftkweeker ook zonder de onteige
ning niet voor den door de Rechtbank als 
normaal aangenomen duur zou hebben kun
nen voortzetten; dat het toch zeer wel moge
lijk is, dat een bepaald bedrijf naar zijn aard 
zonder overplaatsing naar elders door den 
ondernemer nog een normalen t ijd zou kun
nen worden voortgezet, terwijl overplaatsing 
van zoodanig bedrijf, gelet op den leeftijd 
van den ondernemer, niet loonend zou zijn; 

dat derhalve het tweede middel van cas
satie feitelijken grondslag mist; 

0. dat blijkens het voorafgaande de door 
de Rechtbank toegekende schadeloosstelling 
moet worden verminderd met f 43.- als
mede met een bedrag van f 16.50, dat ter 
zake van kosten van doorhaling geacht kan 
worden in den toegekenden post van f 95.50 
te zijn begrepen; 

dat het bestreden vonnis in zooverre moet 
worden vernietigd, doch voor het overige, 
ook wat de veroordeeling in de kosten be
treft, in stand kan blijven; 

0. aangaande de kosten van het geding in 
cassatie, dat al zou verweerder, die zich om
trent de voormelde in cassatie niet gehand
haafde posten van schadeloosstelling aan het 
oordeel van den Hoogen Raad heeft gerefe
reerd, als de op deze punten in het ongelijk 
gestelde partij zijn te beschouwen, omdat hij 
de toekenning dier posten van schadeloos
stelling door de Rechtbank heeft uitgelokt, 
de Hooge Raad, nu de eischer in cassatie, 
wat de hoofdzaken betreft, in het ongelijk 
wordt gesteld, geen termen voor compensatie 
van kosten aanwezig acht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zooveel de vaststelling van het be
drag der schadeloosstelling betreft; 

Stelt de schadeloosstelling vast op 
f 955x.50, onverminderd de schadeloosstel
ling ten behoeve van den huurder ten be
drage van f 12 .- ; 

Verwerpt het beroep voor het overige; 
Veroordeelt de eischende partij in de kos

ten, op het geding in cassatie gevalleen. (Sa
laris f 300.) 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

(N. J.) 

z8 October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Warenwet S . 1935 No. 793, 
art. 28.) 

De Rb. heeft eenerzijds in haar von
nis beslist, dat verd. het bewezenver
klaarde heeft gepleegd en anderzijds, 
door aan te nemen, dat verd. niet aan
sprakelijk is te achten voor de gepleegde 
overtreding op grond onder meer van de 
verklaring van getuige D. , dat de over
treding noch door verd. noch op zijn last 
is begaan, in verband met het bepaalde 
in art. 28 lid 2 Warenwet kennelijk aan
genomen, dat verd. het bewezenver
klaarde niet heeft begaan. 

Derhalve bevat het vonnis der Rb. op 
voormeld punt twee met elkaar in strijd 
zijnde beslissingen en is mitsdien in zoo
verre niet behoorlijk met redenen om
kleed. Volgt vernietiging en verwijzing. 

Anders Adv.-Gen. Holsteijn, die con
cludeerde tot vernietiging en strafbaar
verklaring van verdachte. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, req. van 
cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van I April 1943, waarbij met vernietiging 
in hooger beroep van een vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage de dato ao 
Oct. 1942, J. Ph. van G., van beroep direc
teur, wonende te 's-Gravenhage, ter zake van 
,,het te 's-Gravenhage ten verkoop in voor
raad hebben waren, welke niet voldoen aan 
de eischen, gesteld krachtens de Warenwet, 
S. 1935 no. 793 met uitzondering van art. 16 
dier wet" met aanhaling van de artt. 1, 6, 14, 
15, 28, 31 der Warenwet S. 1935 no. 793, 7 lid 
2 onder a van het Melkbesluit S. 1929 no. 43, 
1, 4, 6 der Keuringsverordening voor 's-Gra
venhage, 23 en 91 Sr., is ontslagen van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

D e Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage heeft 
bij vonnis van 1 April 1943 in hooger beroep 
een door den Kantonrechter te 's-Graven
hage op 20 Oct. 1942 gewezen vonnis -
waarbij de verdachte ter zake van het telaste
gelegde en bewezenverklaarde, als opleve
rende " het te 's-Gravenhage ten verkoop in 
voorraad hebben waren, welke niet vol
doen aan de eischen, gesteld krachtens de 
Warenwet S. 1935, no. 793, met uitzondering 
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van art. 16 dier wet", met aanhaling van de 
artt. 1, 6, 14, 15, 28, 31 der Warenwet S. 1935 
no. 793, art. 7 lid 2 onder a van het Melk
besluit S. 1929 no. 43, de artt. 1, 4, 6 der 
Keuringsverordening voor 's-Gravenhage en 
de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van 50 gulden met bepaling van 
den duur der vervangende hechtenis op 25 
dagen, vernietigd en na overneming uit het 
\ onnis van den Kantonrechter van den in
houd der telastelegging, de bewezenverkla
ring met de daarvoor gebezigde gronden, als 
ook de aan het bewezene gegeven qualificatie 
en de als toegepast vermelde wettelijke voor
schriften, den verdachte schuldig verklaard 
aan de bewezenverklaarde en gequalificeerde 
overtreding doch hem deswege niet strafbaar 
verklaard en hem te dier zake van alle rechts
vervolging ontslagen. 

Bewezen is verklaard het aan den verdach
te telastegelegde, dat hij op 17 Juni 1942 te 
's-Gravenhage ten verkoop in voorraad heeft 
gehad een hoeveelheid voor menschelijk ge
bruik bestemde karnemelk, waarvan het ge
halte aan vetvrije droogrest ongeveer 7 % be
droeg. 

Het door de Rechtbank gegeven ontslag 
van alle rechtsvervolging berust hierop, dat 
de Rechtbank het namens den verdachte ge
dane beroep op art. 28, lid 2, der Warenwet, 
dat door den Kantonrechter is verworpen, 
heeft aanvaard; de Rechtbank heeft dien
aangaande overwogen: 

dat ter terechtzitting in hooger beroep als 
getuigen hebben verklaard: 

1. G. J. D.: dat hij op 17 Juni 1942 als 
directeur, belast met de technische leiding 
van het bediijf, in dienst was van de ven
nootschap onder firma Melkinrichting van 
G., en als zoodanig ingeschreven 1n het Han
delsregister; dat hij door de leden dier ven
nootschao, verdachte en G. J. van G., belast 
was met de naleving der wettelijke bepalin
gen, voor zoover deze op het bedrijf betrek
king hadden; dat verdachte bovendien ge
regeld toezicht hield om de naleving dier be
palingen te verzekeren; dat de overtreding 
noch door verdachte noch op zijn last is be
gaan; 

2. G. J. van G.: dat G. J. D . op 17 Juni 
19~2 als directeur, belast met de technische 
leiding van het bedrijf, in dienst was van de 
vennootschap onder firma Melkinrichting 
van G. en als zoodanig ingeschreven in het 
Handelsregister: dat hij door de leden dier 
vennootschap, verdachte en hem, getuige van 
G., belast was met de naleving der wetteli;ke 
bepalingen, voor zoover deze op het bedrijf 
betrekking hadden; dat verdachte bovendien 
geregeld toezicht hield om de naleving dier 
bepalingen te verzekeren; 

dat de R echtbank op grond van voren
staande getuigenverklaringen de aansprake
lijkheid van den verdachte voor de gepleegde 
overtreding vervallen acht. . 

Door den 0. van J. bij genoemde Recht
bank is tegen het vonnis der Rechtbank be
roep in cassatie ingesteld. R eq. heeft bij 
schriftuur voorgesteld en toegelicht middelen 
van cassatie, namelijk: 

I. S ., althans v. t. van art. 4 van de Keu
ringsverordening voor 's-Gravenhage j 0

• art. 
47 Sr., de artt. 1 en 6 van die genoemde ver
ordening, de artt. 1, 6 en 15 van de Warenwet 
en art. 7 lid 2 onder a van het Melkbesluit, 
S. 1929 no. 43, alsmede s., althans ten on
rechte toepassing, en/of v. t. van art. 28 van 
de Warenwet, doordat de Rechtbank na uit 
het vonnis van den Kantonrechter te hebben 
overgenomen den inhoud der telastelegging, 
de bewezenverklaring met de daarvoor gebe
zigde gronden, alsook de aan het bewezene 
gegeven qualificatie, vervolgens ten onrechte 
heeft nagelaten den verdachte te veroordee
len, doch in stede daarvan zijn strafbaarheid 
is gaan toetsen aan het bepaalde in art. 28 
lid 2 van de Warenwet, zulks hoewel deze 
laatste bepaling in de onderhavige strafzaak 
in het geheel geen toepas'sing had mogen 
vinden. 

Dit middel is aldus toegelicht: 
Noch in de telastelegging, noch in de be

wezenverklaring wordt gesproken van een 
aansprakelijkheid van den verdachte als 
hoofd en bestuurder in den zin van art. 28 
lid 2 van de Warenwet. De telastelegging en 
bewezenverklaring houden in, dat de ver
dachte zelf melk, ten aanzien waarvan niet 
was voldaan aan het voorschrift van art. 7 
lid 2 onder a van het Melkbesluit, t en ver
koop in voorraad heeft gehad, en niet dat, 
overeenkomstig het geval, voorzien bij art. 28 
der Warenwet, de verdachte als hoofd of be
stuurder voor een in zijn inrichting of han
delszaak gepleegde overtreding aansprakelijk 
is. Nu t. a . v . den verdachte zelf was telaste
gelegd en bewezenverklaard de volledige de
lictsinhoud van art. 4 van de Keuringsver
ordening, zonder dat daarbij was telastege
legd een aansprakelijkheid van den verdachte 
als bedoeld in art. 28 van de Warenwet, had 
de Rechtbank den verdachte op v:rond van 
eerstgenoemd artikel moeten veroordeelen en 
zijn strafbaarheid niet mogen gaan toetsen 
aan laatstgenoemd artikel. D e verdachte was 
in de onderhavige zaak strafbaar als pleger 
van het strafbare feit, omschreven in art. 4 
van de Keuringsverordening en de aanspra
kelijkheid uit dien hoofde moet wel worden 
onderscheiden van de aansprakelijkheid van 
hoofden en bestuurders, geregeld in art. 28 
der Warenwet, welke in dat artikel immers 
een geheel eigen en afzonderlijke rege ling 
heeft gevonden, waarbij juist niet noodig is, 
dat de verdachte het feit zelf heeft gepleegd. 

II. S., althans v. t. van art. 28 der Wa
renwet, doordat de Rechtbank op grond van 
dat artikel de aansprakelijkheid van den ver
dachte vervallen heeft geacht, zulks ten on
rechte, daar toch blijkens het 2e lid van dat 
artikel in verband met de bewezenverklaarde 
feiten, daarvan geen sprake had mogen zijn. 
De toelichting luidt: 

Blijkens art. 28 lid 2 van de Warenwet ver
valt de aansprakelijkheid van de hoofden en 
bestuurders slechts dan, indien zij aantoonen: 

1e. dat een bij hun inrichting of handels
zaak gepleegde overtreding niet door hen is 
begaan, 

2e. enz. 
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In de onderhavige zaak heeft de Recht
bank nota bene bewezen geacht, dat de ge
pleegde overtreding wel door den verdachte 
was begaan. Van een vervallen van de aan
sorakelijkheid ingevolge art. 28 der Waren
wet had dan ook geen sprake mogen zijn. 
Blijkbaar lijdt het vonnis onder een verwar
ring tusschen de overtreding en de technische 
fout, welke oorzaak van de overtreding is ge
weest. 

De voorgestelde middelen acht ik juist en 
ik vereenig mij met de door req. gegeven toe
lichtingen. Ik concludéer tot vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank voorzoover daarbij 
de verdachte niet strafbaar is verklaard en 
de verdachte van alle rechtsvervolging is ont
slagen; tot strafbaarverklaring van verdach
te, thans gerequireerde, wegens het bewezen
verklaarde en gequalificeerde feit, zijnde van 
eenigen grond waarom zijn strafbaarheid 
zoude zijn uitgesloten, niet gebleken, en 
voorts, in aanmerking genomen, den aard en 
ernst van het gepleegde feit, tot veroordee
ling van den gerequireerde tot een geldboete 
van vijftig gulden met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op tien da
gen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat req. (lees : gerequireerde, 
Red.) enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank aanvaardende het 
namens verdachte gedane beroep op art. 28 
lid 2 der Warenwet, dat door den Kanton
rechter was verworpen, req. (lees : gerequi
reerde, Red.) heeft ontslagen van alle rechts
vervolging; 

dat de Rechtbank dienaangaande heeft 
overwogen: 

dat ter terechtzitting in hooger beroep als 
getuigen hebben verklaard: 

1e. G. J. D. : dat hij enz. (zie conclusie); 
2e. G. J . van G.: dat enz. (zie conclusie); 
dat de Rechtbank op grond van voren-

staande getuigenverklaringen de aansprake
lijkheid van den verdachte voor de gepleegde 
overtreding vervallen acht; 

0. t. a.v. het tweede middel en ambts
halve, 

dat dit middel aldus is toegelicht, dat blij
kens art. 28 lid 2 van de Warenwet de aan
sprakelijkheid van de hoofden en bestuurders 
slechts dan vervalt, indien onder andere zij 
aantoonen, dat een bij hun inrichting of han
delszaak gepleegde overtreding niet door hen 
is begaan, terwijl in de onderhavige. zaak de 
Rechtbank heeft bewezen geacht, dat de ge
pleegde overtreding wel door den verdachte 
was begaan en dat dan ook van een vervallen 
van de aansprakelijkheid ingevolge art. 28 
der Warenwet geen sprake had mogen zijn; 

0. dat de Rechtbank eenerzijds in haar 
vonnis heeft beslist, dat req. (lees: gerequi
reerde, Red.) het bewezen verklaarde heeft 

gepleegd en anderzijds door aan te nemen, 
dat req. (lees: gerequireerde, Red.) niet aan
sprakelijk is te achten voor de gepleegde 
overtreding op grond onder meer van de ver
klaring van den getuige G . J. D ., dat de 
overtreding noch door req. (lees: gerequi
reerde, Red.) noch op zijn last is begaan, in 
verband met het bepaalde in art. 28 lid 2 der 
Warenwet kennelijk heeft aangenomen, dat 
req. (lees: gerequireerde, Red.) het bewezen 
verklaarde niet heeft begaan; 

0. dat derhalve het vonnis der Rechtbank 
op voormeld punt twee met elkaar in strijd 
zijnde beslissingen bevat en mitsdien in zoo
verre niet behoorlijk met redenen is omkleed; 

dat hierdoor art. 359 in verband met de 
artt. 350, 358, 415, 425 Sv. zijn geschonden, 
terwijl in het eerstgenoemde artikel daarte
gen nietigheid is bedreigd; 
· 0. dat waar dientengevolge het bestreden 
vonnis niet kan worden gehandhaafd een on
derzoek van het eerste middel achterwege 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en recht
doende krachtens art. 106 der Wet R. 0 .: 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage om op het bestaande hooger 
beroep opnieuw te worden berecht en afge
daan. (N. J.) 

zB O ctober 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Loterijwet 1905 art. x.) 

Het in het eerste middel beweerde, 
dat de in de bewezenverklaring voorko
mende woorden, dat "de deelnemers op 
de uitkomst hunner deelname, voor zoo
veel betreft de kans om in het algemeen 
een balletje te prikken met een prijsge
vende kleur, welke kleur het dan ook zij, 
geen overwegenden invloed konden uit
oefenen" slechts een qualificatie zou 
zijn, gaat niet op. Bij deze bewezenver
klaring heeft de Rechtb. aan de uit
drukking "geen overwegenden invloed 
kunnen uitoefenen" geen andere betee
kenis toegekend dan deze in art. 1 der 
Loterijwet 1905 heeft. Het niet bewezen 
verklaren, dat de deelnemers in het ge
heel geen invloed daarop konden uit
oefenen is daarmede niet onvereenig
baar. De verklaring van den deskun
dige is daarmede ook niet onvereenig
baar en geeft integendeel steun aan de 
beslissing, dat een deelneming gegrond 
op de vereischte berekening in een volks
café als dat van ,eq. niet is te verwach
ten. 

Niet beslissend is of een normaal 
mensch de vereischte berekening kan 
maken, maar of een deelneming berus
tende op die berekening redelijkerwijze 
is te verwachten. 

Een caféhouder kan zeer wel uit eigen 
waarneming en ondervinding weten, dat 
een café niet de goede plaats is om tot 
de oplossing van de prijsvraag, behoo
rende bij de in zijn café geplaatste prik
plank, te komen, terwijl deze verklaring 
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juist omdat die prikplank in dat café 
was opgesteld een voor het bewijs vat
baren inhoud heeft. 

De inhoud van het deskundigenrap
port is voor het bewijs, dat de te maken 
berekening ingewikkeld en tijdroovend 
was, bruikbaar. 

De kennelijke strekking van de over
weging der Rechtb. ,,dat onder deze om
standigheden de deelneming aan de prijs
vraag bij de prikplank op één lijn gesteld 
moet worden met de deelneming aan een 
loterij, is tot uiting te brengen, dat on
der de genoemde omstandigheden de 
deelneming aan de prijsvraag oplevert 
de deelneming aan een loterij. 

Bepaalde feiten uit het t . a . v . req. R. 
bewezenverklaarde kunnen niet afgeleid 
worden uit de tegen hem gebruikte be
wijsmiddelen, daar die feiten in hoofd
zaak alleen worden vermeld in de ver
klaring van den medeverdachte. 

Op het beroep van J. W . L. , van beroep 
koffiehuishouder en J. R. , van beroep car
tonnagewerker, beiden wonende te Amster
dam, req.n van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 20 
April 1943, waarbij in hooger beroep met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Amsterdam van 5 Febr. 1943, en 
met aanhaling van de artt. 2 en 6 der L oterij
wet 1905 en 23 Sr., req. L . ter zake van : ,,een 
andere loterij aanleggen en houden dan de 
zoodanige, tot het aanleggen waarvan de bij 
de Loterijwet 1905 vereischte toestemming 
is verleend" , is veroordeeld tot een geldboete 
van 100 gulden en 20 dagen vervangende 
hechtenis , en req. R ., ter zake van " de deel
neming in een andere loterij dan de zooda
nige, tot het aanleggen en houden waarvan 
de bij de Loterijwet 1905 vereischte toestem
ming is verleend, openlijk bevorderen", is 
veroordeeld tot een geldboete van 2000 gul
den en 100 dagen vervangende hechtenis, 
met bevel tot vernietiging van de bij den 
verdachte L. in beslag genomen prikplank. 
(Gepleit door Mr. J. Spanjaardsberg). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

De Arr.-Rechtban.1<: te Amsterdam heeft 
bij vonnis van 20 April 1943 in hooger be
roep, met vernietigin~ van een door den 
Kantonrechter te Amsterdam op 5 Februari 
1943 gewezen vonnis, den verdachte L. ter 
zake van "een andere loterij aanleggen en 
houden dan de zoodanige, tot het aanleggen 
waarvan de bij de Loterijwet 1905 vereischte 
toestemming is verlee nd" en den verdachte 
R . ter zake van "de deelneming in eene an
dere loterij dan de zoodanige, tot het aanleg
gen en houden waarvan de bij de Loterijwet 
1905 vereischte toestemming is verleend, 
openlijk bevorderen" veroordeeld met toe
passing van de artt. 2 en 6 der Loterijwet 
1905 en van art. 23 Sr. , verdachte R . tot een 
geldboete van f 2000 subs. 100 dagen hech
tenis en verdachte L . tot een geldboete van 
f 100 subsidiair 20 dag hechtenis, zulks met 

last tot vernietiging van de bij verdachte L . 
in beslag genomen prikplank en met niet
bewezenverklaring en hun vrijspraak van het
geen den verdachten meer of anders is te
lastegelegd dan bewezen is verklaard. 

Ieder der verdachten heeft tegen het von
nis der Rechtbank beroep in cassatie inge
steld. 

Namens req. R . zijn bij pleidooi voorge
steld en toegelicht middelen van cassatie, 
luidende: 

I. S ., althans v. t. van de artt. 1, 2 en 6 
der Loterijwet 1905; 348, 350, 351, 352, 398, 
415, 422, 423 en 425 Sv., art. 1 Sr. door req. 
wegens overtreding van art. 2 der Loterijwet 
1905 te veroordeelen en hem niet van alle 
rechtsvervolging te ontslaan, ofschoon het 
bewezenverklaarde niet strafbaar is, in het 
bijzonder niet krachtens dit artikel, aange
zien: 

1. het doen plaatsen van een prikplank, als 
is bewezen verklaard, niet is het openlijk be
vorderen van een loterij (zijnde toch de woor
den "openlijk bevorderd" slechts een qualifi
catie); 

2. de in de bewezenverklaring omschreven 
speelwijze niet zoodanig is, dat de deelne
mers op den uitslag van het spel geen over
wegenden invloed konden uitoefenen (zijnde 
de woorden in de bewezenverklaring onder A 
slechts een qualificatie, nu deze bewezenver
klaring verder alle gegeven bevat om op dit 
punt een oordeel te vormen) , blijkende im
mers uit den verderen inhoud der bewezen
verklaring, dat de voor het oefenen van in
vloed noodige berekening, ofschoon eenigs
zins tijdroovend, is van eenvoudigen aard en 
voor een persoon van normale ontwikkeling 
zonder bijzondere studie te maken, terwijl in 
het bijzonder uit het in de bewezenverklaring 
opgenomen slot der "Gegevens voor de oplos
sing" blijkt, dat de omgeving, waarin de prik
plank was opgesteld, geen beletsel voor het 
uitvoeren der berekening vormde, daar een 
ieder in de gelegenheid was zich deze gege
vens te doen verstrekken en in een rustige 
omgeving de oplossing te vinden; 

II. S., althans v. t. van de artt. 341, 350, 
358, 359, 398, 415, 422, 423 en 425 Sv. j 0

• 1, 
2 en 6 der Loterijwet 1905, door de bewezen
verklaring niet naar den eisch met redenen 
te omkleeden, aangezien : 

z. het openlijk bevorderen door req. van 
de handelingen van zijn mede-verdachte L. 
in de bewijsmiddelen geen steun vindt; 

2. uit de bewijsmiddelen niet valt af te 
leiden, dat de deelnemers op de uitkomst 
hunner deelname geen overwegenden invloed 
konden uitoefenen voor zooveel betreft de 
kans om in het algemeen een balletje te prik
ken met een prijsgevende kleur, welke bewe
zenverklaring : 

a. in strijd is met de door de Rechtbank 
gegeven overweging "dat toch de sleutel de 
mogelijkheid verschaft om alle prijsgevende 
balletjes te prikken zoodat ook op de kans 
om een balletje met een bepaalde prijsgeven
de kleur te prikken, invloed kan worden uit
geoefend" ; 

b . in strijd is met de aan het deskundigen-
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rapport ontleende zinsnede "dat de bereke
ning in een paar uur is uit te voeren; dat de 
berekening niet overdreven bewerkelijk is te 
noemen"; 

c. ten onrechte het "geen overwegenden 
invloed kunnen uitoefenen" reeds aanwezig 
acht indien "in het algemeen" de voor dit 
invloedoefenen noodige berekening niet 
wordt gemaakt, in plaats van na te gaan of 
een normaal mensch deze berekening kan 
maken; 

d. ten onrechte mede is gegrond op verkla
ringen, inhoudende in welke localiteit en 
door wie van de prikplank werd gebruik ge
maakt, nu uit niets blijkt, dat de berekening 
juist in die localiteit en door die deelnemers 
moest worden gemaakt, doch wel het tegen
deel; 

e. ten onrechte mede gegrond is op een ten 
deele onbegrijpelijk en niet ter zake dienend 
uittreksel uit een deskundigenrapport; 

3. uit de bewijsmiddelen niet valt af te lei
den, dat L. de in de Loterijwet 1905 bedoelde 
toestemming niet had ( de verklaring van L. 
mag ten aanzien van req. niet worden ge
bruikt); 

4. uit de bewijsmiddelen de geboortedatum 
en -plaats van L. niet blijken, noch het feit 
dat hij hiervan opgave gedaan heeft; 

5. uit de bewijsmiddelen niet blijkt, dat 
req. in Augustus/September 1942 te Amster
dam woonde; 

III. S ., althans v. t. van de artt. 1 Sr. j O • 

1, 2 en 6 der Loterijwet 1905, door het bewe
zen-verklaarde strafbaar te verkl_aren, of
schoon niet is bewezen, dat de deelneming 
aan de prijsvraag de deelneming aan een lo
terij is, doch naar de eigen woorden der 
Rechtbank slechts iets, dat daarmede op een 
lijn gesteld moet worden; 

IV. S., althans v. t. van de artt. 341, 398, 
415, 422, 423 en 425 Sv., door ten aanzien 
van req. de opgaven van zijn mede-verdachte 
L. te doen gelden, kunnende toch de over
weging der Rechtbank t. a . v . de wijze van 
gebruik der prikplank door de bezoekers van 
het café en het niet steeds aanwezig zijn van 
de "Gegevens voor de oplossing" slechts aan 
de opgaven van dien mede-verdachte zijn 
ontleend. 

Namens req. L. zijn bij schriftuur voorge
steld middelen van cassatie, luidende: I. (zie 
middel I van req. R. behalve het daar sub 1 

betoogde); 
II. (Zie middel II van req. R. behalve het 

daar sub 2, 3, 4 en 5 betoogde); 
III. (Zie middel III van req. R.); 
T.a.v. de namens req. R . voorgestelde 

middelen merk ik het volgende op .. 
Het eerste middel betreft de strafbaarheid 

van het bewezenverklaarde telastegelegde en 
bestaat uit twee onderdeelen. Het eerste on
derdeel is hierop gebaseerd dat het bewezen
verklaarde geen feiten inhoudt die beschouwd 
kunnen worden als openlijk bevorderen der 
deelneming in een loterij . Ik acht dit onder
deel niet juist, omdat het bewezenverklaarde 
bevat onder meer deze feiten: L. heeft de 
prikplank in het door hem gedreven en voor 
het publiek toegankelijke koffiehuis ten be-

hoeve van het publiek opgesteld gehad, daar
bij voor het publiek de gelegenheid openstel
lend om tegen betaling deel te nemen in de 
door hem met de prikplank aangelegde en 
gehouden wordende loterij, en R. heeft daar
toe de prikplank door een vertegenwoordi
ger van hem in het bedoelde koffiehuis doen 
plaatsen, en deze feiten, n.l. laatstgenoemd 
feit in verband met de twee anderen, t.a.v. 
req. R. opleveren het openlijk bevorderen 
van de deelneming in een loterij. Het tweede 
onderdeel houdt verband met het van de te
lastlegging bewezenverklaarde gedeelte, dat 
"de deelnemers op den uitkomst hunner 
deelname, voor zooveel betreft de kans om 
in het algemeen een balletje te prikken met 
een prijsgevende kleur, welke kleur het dan 
ook zij, geen overwegenden invloed konden 
uitoefenen, vermits daartoe een berekening 
werd vereischt (op aanwijzing van een bijge
voegden sleutel, bevattende de "Gegevens 
voor de oplossing", in verband met een op 
de prikplank zelf aangeduid getal, in dit ge
val onder andere bestaande uit dertien ver
heffingen van een getal van vijftien cijfers 
in de tweede macht), welke wegens hare in
gewikkeldheid en onvermijdelijke tijdroo
vendheid, in verband met de localiteit, waar, 
en de omstandigheden waaronder de deel
name aan deze loterij werd opengesteld, in 
de practijk redelijkerwijze niet kon worden 
verwacht". Naar mijne meeninF: zijn de woor
den "de deelnemers op den uitkomst hunner 
deelname geen overwegenden invloed konden 
uitoefenen" niet een qualificatie en stuit het 
onderhavige onderdeel van het middel af op 
de door de Rechtbank t . a.v. de bewezenver
klaring en de strafbaarheid van het bewezene 
gegeven nadere overweging en vaststelling, 
dat de wijze waarop van de onderhavige prik
plank in het algemeen gebruik werd gemaakt, 
deze was, dat het meerendeel der bezoekers 
van het eenvoudige volkscafé van verdachte 
L. lukraak prikte en het papier met de "Ge
gevens voor de oplossing" niet benutte, ter
wijl dit zelfs niet steeds aanwezig was, waar
bij de Rechtbank klaarblijkelijk heeft aange
nomen, dat het door het meerendeel der be
zoekers lukraak prikken en niet benutten van 
het papier met de gegevens voor de oplossing 
alsmede het niet steeds aanwezig zijn van dit 
papier plaatsvonden wegens de ingewikkeld
heid en onvermijdelijke tijdroovendheid van 
de - tot het door de deelnemers kunnen uit
oefenen van overwegenden invloed op den 
uitkomst hunner deelname - vereischte be
rekening. 

Ook het derde middel betreft de strafbaar
heid van het bewezenverklaarde. Dit middel 
is gericht tegen de overweging der Recht
bank, ,,dat onder deze omstandigheden de 
deelneming aan de pnjsvraag bij de prikplank 
op een lijn gesteld moet worden met de deel
neming aan een loterij", in welke overweging 
met "deze omstandigheden" bedoeld zijn de 
in hare - door mij reeds bij het tweede on
derdeel van het eerste middel vermelde -
overweging omtrent de wijze, waarop van de 
onderhavige prikplank in het algemeen ge-

, bruik werd gemaakt, genoemde omstandig-
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heden, dat het meerendeel der bezoekers van 
het eenvoudige volkscafé van verdachte L. 
lukraak prikte en het papier met de gegevens 
voor de oplossing niet benutte, en dit papier 
zelfs niet steeds aanwezig was. Ik acht het 
middel niet deugdelijk omdat de gewraakte 
overweging der Rechtbank kenlijk inhoudt, 
dat onder de genoemde omstandigheden de 
deelneming aan de prijsvraag bij de prik
plank oplevert de deelneming aan een loterij . 

Het tweede middel betreft de motiveering 
der bewezenverklaring en bestaat uit vijf on
derdeelen. Het eerste onderdeel, dat gericht 
is tegen de bewezenverklaring van het open
lijk bevorderen, is m. i. niet juist, omdat de 
feiten. die - zooals bij het eerste onderdeel 
van het eerste middel door mij is opgemerkt 
- het openlijk bevorderen van de deelne
ming in een loterij opleveren, op grond van 
den voor het bewijs gebruikten inhoud der 
bewijsmiddelen als bewezen kunnen worden 
aangenomen en wel het feit dat req. R . daar
toe de prikplank in het koffiehuis heeft doen 
plaatsen, op grond van zijn eigen verklarin
gen, namelijk zijn opgaven dat hij is de ex
ploitant van de prikplanken met bijbehoo
rende prijsvraag, zooals de onderhavige prik
plank met prijsvraag er een is, en deze prik
plank met prijsvraag door een zijner verte
genwoordigers namens hem is geplaatst in 
het door req. L. gedreven koffiehuis tezamen 
met eenige exemplaren van een papier ver
meldende "gegevens voor de oplossing". Het 
tweede onderdeel van het tweede middel be
treft bepaaldelijk het bewezenverklaarde ge
deelte der telastlegging, dat door mij reeds bij 
het tweede onderdeel van het eerste middel 
is vermeld. Het onderdeel bestaat uit vij f 
gedeelten (a, b , c, d en e); beschouwing dezer 
gedeelten meen ik achterwege te kunnen la
ten . Mijns inziens toch kan het in het onder
deel bedoelde gedeelte der bewezenverkla
ring niet uit den voor het bewijs gebruikten 
inhoud der bewiismiddelen worden afgeleid, 
omdat uit dien inhoud niet volgt, dat de, tot 
het door de deelnemers kunnen uitoefenen 
van overwegenden invloed op den uitkomst 
hunner deelname, vereischte berekening "we
gens hare ingewikkeldheid en onvermijdelijke 
tijdroovendheid" in de practijk redelijker
wijze niet kon worden verwacht, immers op 
grond van den inhoud der bewijsmiddelen 
bepaaldelijk niet als bewezen kan worden 
aangenomen, dat het door het meerendeel 
der bezoekers lukraak prikken en niet be
nutten van het papier met de gegevens voor 
de oplossing alsmede het niet steeds aanwezig 
zijn van dit papier plaats vonden wegens de 
ingewikkeldheid en onvermijdelijke tijdroo
vendheid van de tot 1'et door de deelnemers 
kunnen uitoefenen van overwegenden in
vloed op den uitkomst hunner deelname, ver
eischte berekening. Ook het derde, het vierde 
en het vijfde onderdeel van het tweede mid
del acht ik gegrond; m. i. kunnen inderdaad 
de in deze onderdeelen bedoelde feiten niet 
uit den voor het bewijs gebruikten inhoud 
der bewijsmiddelen worden afgeleid. 

Het vierde middel is mijns inziens in dezer 
voege gegrond, dat - rekening houdende met 

de mededeeling der Rechtbank in haar von
nis, dat de verklaringen van ieder der ver
dachten slechts zijn gebezigd tegen hem die 
deze heeft afgelegd - op grond van den voor 
het bewijs gebruikten inhoud der bewijsmid
delen niet als bewezen kunnen worden aan
genomen de in dit middel bedoelde feiten of 
omstandigheden, dat het meerendeel der be
zoekers van het eenvoudige volkscafé van 
verdachte L . lukraak prikte en het papier 
met de "gegevens voor de oplossing" niet 
benutte en dit papier niet steeds aanwezig 
was. 

T . a.v. de namens req. L . voorgesteldt 
middelen moge ik verwijzen naar het door mij 
hiervoren reeds opgemerkte t . a. v. de namens 
req. R. voorgestelde middelen I (onderdeel 
2), III en II (onderdeel 2). Ik acht dus de 
namens req. L. voorgestelde middelen I en 
III ondeugdelijk en het namens hem voorge
stelde middel II deugdelijk, met dien ver
stande dat ik meen beschouwing der onder
deelen (a, b, c, den e) achterwege te kunnen 
laten en dat mijns inziens uit den voor het 
bewijs gebruikten inhoud der bewijsmiddelen 
niet kan worden afgeleid, dat de, tot het 
door de deelnemers kunnen uitoefenen van 
overwegenden invloed op den uitkomst hun
ner deelname, vereischte berekening "wegens 
hare ingewikkeldheid en onvermij delijke tijd
roovendheid" in de practijk redelijkerwijze 
niet kon worden verwacht, en bepaaldelijk 
niet op grond van den inhoud der bewijsmid
delen als bewezen kan worden aangenomen, 
dat het door het meerendeel der bezoekers 
lukraak prikken en niet benutten van het 
papier met de gegevens voor de oplossing 
alsmede het niet steeds aanwezig zijn van 
dit papier plaats vonden wegens de ingewik
keldheid en onvermijdelijke tijdroovendheid 
van den, tot het door de deelnemers kunnen 
uitoefenen van overwegenden invloed op den 
uitkomst hunner deelname, vereischte bere
kening. 

Uit het door mij aangaande de namens re
quiranten voorgestelde middelen opgemerkte 
blijkt, dat naar mijn oordeel het bestreden 
vonnis zal moeten worden vernietigd wegens 
het onvoldoende met redenen omkleed zijn 
der bewezenverklaring t. a . v . ieder der requi
ranten. Mitsdien concludeer ik tot vernieti
ging van het bestreden vonnis voorzoover dit 
ten laste van requiranten is gewezen e n tot 
verwijzing der zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. R . voorgesteld b ij pleidooi, luiden
de : (zie conclusie); 

Gelet op de middelen namens den req. L . 
voorgesteld bij schriftuur, luidende : (zie con
clusie) ; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding is te 
laste gelegd aan req. L.: dat hij te Amsterdam 
op of omstreeks 10 Sept. 1942 omstreeks •II 

uur 30 minuten in het door hem gedreven en 
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voor het publiek toegankelijke koffiehuis, ge
vestigd aan de Van Tienhovenstraat no. 86, 
een prikplank als hieronder nader omschre
ven, ten behoeve van het publiek heeft op
gesteld gehad, daarbij voor het publiek de 
gelegenheid openstellend om tegen betaling 
van v i.if cent s (althans van een zeker gelds
bedrag) per keer, te prikken in de afgesloten 
gaatjes in deze prikplank, in elk waarvan 
zich een balletje bevond, dat door een daar
overheen geplakt papier onzichtbaar bleef, 
met dien verst ande, dat in de laatste drie 
gaatjes van elk der 56 vakken, waarin de 
prikplan was ve rdeeld, alsm ede in de laatste 
t ien gaatjes van de geheele prikplank, gratis 
mocht worden geprikt, en, op deze wijze, 
m ede t e dingen naar de prijzen in geld (al
thans de t egenwaarde d ezer geldprijzen in 
goederen), welke door hem, verdachte waren 
uitgeloofd aan diegenen van de deelnemers 
aan deze loterij , die een balletje "prikte" met 
een b epaalde, blijkens een opschrift op de 
prikplank prijsgevende kleur, waarbij de 
grootte van den uitgeloofden prijs afhankelijk 
was van de kleur der balletjes, zulks terwijl 
de deelnemers op de uitkomst hunner deel
name, 

A. voor zooveel betreft de kans om in het 
algemeen een balletje te prikken met een 
prijsgevende kleur, welke kleur het dan ook 
zij, geen overwegenden invloed konden uit
oefenen, v ermits daartoe een berekening werd 
vereischt (op aanwijzing van een bijgevoeg
den sleutel, bevattende de "Gegevens voor 
de oplossing" , in verband met een op de 
prikplank zelf aangeduid getal, in dit geval 
onder andere bes taand uit dertien verheffin
gen van een getal van vijftien cijfers in de 
tweede macht), welke wegens hare ingewik
keldheid en onvermijdelijke tijdroovendheid, 
in verband met de localiteit, waar, en de 
omstandigheden waaronder de deelname aan 
deze loterij werd opengesteld, in de praktijk 
redelijkerwijze niet kon worden verwacht, en 

B. voor zoov eel betreft de kans om een 
balletje te p rikken met een bepaalde prij s
gevende kleur, correspondeerende met een 
bepaalden op de prikplank aangeduiden prijs, 
in het geheel geen invloed konden uitoefenen, 

en terwijl voor deze , door verdachte aange_ 
legde (en blijkens de in' de prikplank aan
wezige doorgeprikte gaatjes, althans gedeel
telijk, ook gehouden) loterij de ingevolge de 
Loterijwet 1905 vereischte toestemming niet 
was verleend. 

I. De prikplank bestond uit een cartonnen 
bord met 896 gaatjes, welke (voor zoover 
niet vóór de inbeslagneming door deelnemers 
doorgeprikt) aan de voor- en achterzijde wa
ren dichtgeplakt met papier. In de gaatjes 
bevonden zich balletjes van verschillende 
kleur. De gaatjes waren aan de voorzijde aan
geduid door witte cirkeltjes en samengevat 
in 56 vakken, elk van 16 gaatjes ; zij waren, 
eveneens aan de voorzijde, genummerd met 
een doorloopende nummering van 1 tot en 
met 896. 

Aan de voorzijde stond onder meer ver
meld : 

"Elido"-prijsvraag; niet in strijd met de 

Loterijwet : s et. per prik, laatste 3 gaatjes 
van ieder vak en laatste 10 gaatjes van het 
bord gratis; zwart o cent, blauw 10 cent, rood 
15 cent, wit 25 cent, zilver 50 cent, geel 100 
cent, goud 125 cent; de berekeningen te be
ginnen met het getal 91 ." 

ll. Bij de prikplank behoorde een sleutel 
voor de berekening van die gaatjes, waarin 
zich een balletje m et een prijsgevende kleur 
zou moeten bevinden; deze vermeldde de vol
gende "Gegevens voor de oplossing". 

"De balletjes in dit bord zijn gerangschikt 
volgens den loop va n een spiraal. De plaats 
van deze balletjes kan m en vinden door als 
volgt 16 berekeningen t e verrichten: 

"De eerste berekening bestaat uit het met 
zichzelf vermenigvuldigen van het getàl, dat 
op het bord staat aangegeven. Elke volgende 
berekening bestaat uit het met zichzelf ver
m enigvuldigen van de uitkomst, van de daar
aan voorafgaande berekening. Wordt de uit
komst van een van deze berekeningen een 
getal van meer dan 15 cijfers, dan kan m en 
het 16e en de daaraanvolgende cijfers weg
laten. Het 3e, 4e en se cijfer van de uitkomst 
van de 16e berekening vormen tezamen het 
nummer van het gaatje waarin zich balletje 
no. 1 bevindt. De overige ballejes zijn in vier
kante windingen om dit balletje no. 1 gerang
schikt. Zoo bevindt zich no. 2 recht boven no. 
1; no. 3 rechts naast no. 1; no. 4 recht onder 
no. 1 en no. s links naast no. 1 ; naar m en ziet 
vormen de getallen 2 tot en met 5 een vier
kant om no. 1. 

No. 6 het beginpunt van de tweede win
ding, bevindt zich links naast no. 2, het be
ginpunt van de eerste winding, no. 7 bevindt 
zich recht boven no. 2, enz. Zoo vormt men 
het tweede vierkant om het middelpunt uit 
de getallen 6 t.e. m. 13. No. 13 bevindt zich 
dus links naast no. 5. Zooals men wel reeds 
bemerkt zal hebben, begint elke volgende 
winding links naast het beginpunt der voor
afgaande winding en eindigt elke winding 
links naast het eindpunt der voorafgaande 
winding, Zoo begint de derde winding met 
no. 14 links naast no. 6 en eindigt met no. 25 
links naast no. 13. Zoo beschrijft men steeds 
winding na winding. Daar de windingen een 
andere vorm hebben dan het bord, geraken 
ze nu en dan hierbuiten. Waar de winding het 
bord weer raakt, zet men dan de afgebroken 
nummering voort. Elk tiende balletje in de 
boven aangegeven rangschikking is een bal
letje van een prijswinnende kleur. 

Mocht iemand deze handleiding niet be
grijpen, dan verzoeken wij hem zich schrif
telijk tot ons te wenden onder opgave van 
het punt, dat hem niet duidelijk is. Wij zul
len hem gaarne daaromtrent de meest vol
ledige opheldering verstrekken. 

Afschriften van deze gegevens worden op 
schriftelijke aanvrage aan ons kantoor, gratis 
en franco toegezonden." 

0 . dat bij inleidende dagvaarding is te 
laste gelegd aan req . J. R., dat te Amster
dam, op of omstreeks 10 Sept. 1942 omstreeks 
11 uur 30 minuten een persoon, opgevende te 
zijn genaamd J. W. L., geboren te Amster
dam 4 Mei 19n, in het door hem gedreven 
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en voor het publiek toegankelijke koffiehuis, 
gevestigd aan de Van Tienhovenstraat no. 86, 
een prikplank, als hieronder nader omschre
ven, ten behoeve van het publiek heeft opge
steld gehad, daarbij voor het publiek de ge
legenheid openstellend om, tegen betaling 
van vijf cents (althans van een zeker gelds
bedrag) per keer, te prikken in de afgesloten 
gaatjes in deze prikplank, in elk waarvan zich 
een balletje bevond, dat door een daarover
heen geplakt papier onzichtbaar bleef, - met 
dien verstande, dat in de laatste drie gaatjes 
van elk der 56 vakken, waarin de prikplank 
was verdeeld, alsmede in de laatste tien gaat
jes van de geheele prikplank, gratis mocht 
worden geprikt-, en, op deze wijze, mede te 
dingen naar de prijzen in geld (althans de 
tegenwaarde dezer geldprijzen in goederen), 
welke door hem, L., waren uitgeloofd aan 
diegenen van de deelnemers aan deze loterij, 
die een balletje "prikte" met een bepaalde, 
blijkens een opschrift op de prikplank prijs
gevende kleur, waarbij de grootte van den 
uitgeloofden prijs afhankelijk was van de 
kleur der balletjes, zulks terwijl de deelne
mers op de uitkomst hunner deelname 

A. voor zooveel betreft enz. (zie verder de 
t.1.1. van req. L .); 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat de requiranten het hun bij 
dagvaarding in eersten aanleg telastegelegde 
feit hebben begaan, - des, dat de verklarin
gen van ieder der verdachten slechts zijn ge
bezigd tegen hem, die deze heeft afgelegd -
en wel met dien verstande, dat de prikplank 
in opdracht van verdachte R. door een ver
tegenwoordiger van hem in het koffiehuis 
van verdachte L . is geplaatst en met deze 
uitzondering, dat niet bewezen is hetgeen 
ieder der verdachten onder Bis telastegelegd; 

0 . dat de Rechtbank op deze beslissing 
nog laat volgen, dat toch de sleutel de moge
lijkheid verschaft om alle prijsgevende bal
letjes te prikken zoodat ook op de kans om 
een balletje met een bepaalde prijsgevende 
kleur te prikken, invloed kan worden uitge
oefend; 

Wat de door req . L. voorgestelde middelen 
betreft: 

0. dat het in het eerste middel beweerde, 
dat de in de bewezenverklaring voorkomende 
woorden, dat "de deelnemers op de uitkomst 
hunner deelname, voor zooveel betreft de 
kans om in het algemeen een balletje te prik
ken met een prijsgevende kleur, welke kleur 
het dan ook zij, geen overwegenden invloed 
konden uitoefenen" slechts een qualificatie 
zou zijn, niet opgaat; dat integendeel de 
Rechtbank feitelijk heeft beslist, dat die 
overwegende invloed door de deelnemers niet 
kon worden uitgeoefend, omdat in de prac
tijk een op de "Gegevens voor de Oplossing" 
gegronde deelneming wegens de ingewikkeld
heid en onvermijdelijke tijdroovendheid van 
de daarvoor vereischte berekening, in ver
band met de localiteit waar, en de omstandig
heden waaronder de deelname aan deze lo
terij werd opengesteld, niet kon worden ver
wacht, hebbende zij deze feitelijke beslissing 
nog nader aldus toegelicht, dat de wijze waar-

op van de onderhav ige prikplank in het alge
meen gebruik werd gemaakt, deze was, dat 
het meerendeel der bezoekers van het een
voudige volkscafé van L. lukraak prikte en 
het papier met de "gegevens voor de oplos
sing" niet benutte, terwijl dit zelfs niet steeds 
aanwezig was; 

dat bij deze bewezenverklaring de R echt
bank aan de uitdrukking "geen overwegenden 
invloed kunnen uitoefenen" ook geen andere 
beteekenis heeft toegekend dan deze in art. 
1 der Loterijwet 1905 heeft, zoodat het mid
del niet tot cassatie kan leiden; 

0 . wat het tweede middel betreft : 
ad onderdeel a: dat de Rechtbank niet be

wezen heeft geacht hetgeen den req. onder B 
was telastegelegd, namelijk "dat de deelne
mers op de uitkomst hunner deelname voor 
zooveel betreft de kans om een balletje te 
prikken met een bepaalde prijsgevende kleur, 
correspondeerende met een· bepaalden op de 
prikplank aangeduiden prijs, in het geheel 
geen invloed konden uitoefenen", en dit heeft 
toegelicht met de in het middel weergegeven 
overweging; dat echter noch deze vrijspraak, 
noch deze motiveering daarvan onvereenig
baar is met de bij het eerste middel reeds be
sproken beslissing; 

ad onderdeel b: dat ook de hier aangehaal
de verklaring van een deskundige met die 
beslissing niet onvereenigbaar is, integendeel 
steun geeft aan de beslissing, dat een deel
neming gegrond op de vereischte berekening, 
in een volkscafé als dat van req. niet is te 
verwachten; 

ad onderdeel c: dat niet beslissend is, of 
een normaal mensch de vereischte berekening 
kan maken, maar of een deelneming berus
tende op die berekening redelijkerwijze is te 
verwachten en de Rechtbank uit de gebezigde 
bewijsmiddelen het tegendeel hiervan heeft 
kunnen afleiden; 

ad onderdeel d: dat een caféhouder zeer 
wel uit eigen waarneming en ondervinding 
kan weten, dat een café niet de goede plaats 
is om tot een oplossing van de prijsvraag, be
hoorende bij de in zijn café geplaatste prik
plank, te komen, terwijl deze verklaring juist 
omdat die prikplank in dat café was opge
steld een voor het bewijs vatbaren inhoud 
heeft; 

ad onderdeel e: dat het als bewijsmiddel 
gebezigde uittreksel uit een deskundigenrap
port zakelijk, behalve de onder b in het mid
del vermelde zinsnede, een uiteenzetting be
vat, hoe op een eenvoudiger wijze dan bij de 
prijsvraag aangegeven, de vereischte bereke
ning kan worden gemaakt en welke middelen 
moeten worden aangewend om de fout, ge
volg van de mindere nauwkeurigheid dezer 
wijze van berekening zoo klein mogelijk te 
maken en deze inhoud voor het bewijs, dat de 
te maken berekening ingewikkeld en tijdroo
vend was bruikbaar is; 

dat dus dit middel in geen van zijn onder
deelen opgaat; 

0 . wat het derde middel betreft : 
dat dit middel zich richt tegen de overwe

ging, welke de Rechtbank nog laat volgen op 
haar bij de behandeling van het eerste mid-
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del vermelde overweging omtrent de wijze 
waarop in het algemeen van de prikplank ge
bruik werd gemaakt, en luidende: ,,dat onder 
deze omstandigheden de deelneming aan de 
prijsvraag bij de prikplank op één lijn gesteld 
moet worden met de deelneming aan een lo
terij"; dat de kennelijke strekking dezer over
wegine; is tot uiting te brengen, dat onder de 
genoemde omstandigheden de deelneming 
aan de prijsvraag oplevert de deelneming aan 
een loterij; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; · 

Wat _ de namens req. R . voorgestelde mid
delen betreft: 

0. t. a. v. het vierde middel: 
dat de Rechtbank na de bewezenverklaring 

nog heeft overwogen, dat de wijze waarop 
van de onderhavige prikplank in het alge
meen gebruik werd gemaakt, deze was, dat 
het meerendeel der bezoekers van het een
voudige volkscafé van verdachte L. lukraak 
prikte en het papier met de "gegevens voor 
de oplossing" niet benutte, terwijl dit zelfs 
niet steeds aanwezig was en dat onder die 
omstandigheden de deelneming aan de prijs
vraag bij de prikplank op één lijn gesteld 
moet worden met de deelneming aan een 
loterij; 

dat de in deze overweging gegeven vast
stelling van feiten, voor wat betreft req. R. 
niet kan worden afgeleid uit de tegen hem 
gebezigde bewijsmiddelen, aangezien die fei
ten in het vonnis in hoofdzaak alleen worden 
vermeld in een verklaring van den req. L., 
welke verklaring, naar het vonnis uitdruk
kelijk vermeldt, alleen als bewijsmiddel is ge
bezigd tegen hem, die haar heeft afgelegd en 
dus hieruit volgt, dat het vonnis t . a.v. req. 
R . op dit punt niet behoorlijk met redenen is 
omkleed ; 

0. dat waar reeds hieruit volgt dat het von
nis gewezen tegen dezen req. niet in stand 
kan blijven, de overige namens hem voorge
stelde middelen buiten behandeling kunnen 
blijven; 

Verwerpt het beroep van req. L. ; 
Vernietigt het bestreden vonnis voor wat 

req. R . b etreft en in zooverre rechtdoende 
Îngevolge art. 106 der Wet R. 0 . : 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam om haar op het b estaande be
roep en met inachtneming der gegeven vrij
spraak te berechten. 

(N. J.) 

2 2 O c tober z943. · ARREST van den Hoo
gen Raad. (Huurbeschermingsbesluit 
art. 7.) 

Art. 7 Huurbeschermingsbesluit maakt 
het mogelijk zoowel het bepaalde bij art. 
1 als het bepaalde bij art. 2 van dit be
sluit buiten toepassing te laten, indien 
de huurder niet toestemt in eene door 
den rechter redelijk geoordeelde verhoo
ging van den huurprijs en mitsdien deze 
verhooging niet te boven gaat hetgeen 
volgens de daaromtrent geldende wette
lijke voorschriften geoorloofd is. Door ten 

aanzien van eene zoodanige vordering de 
toepassing van art. 7 Huurbeschermings
besluit uitgesloten te achten, heeft de 
Kantonrechter derhalve dit art. geschon
den. 

De Proc.-Gen. bij den Hoogen Raad der 
Nederlanden, eischer tot cassatie in het be
lang der wet van een vonnis van den Kanton
rechter te Assen, den 15 Mei 1942 gewezen 
tusschen Hendrik W agenaar, wonende te As
sen, eischer, en A. Vos, wonende te Assen, 
gedaagde. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat een tusschen Wagenaar, als verhuur

der, en Vos als huurder bestaande huurover
eenkomst betreffende een woning met tuintje 
gelegen aan de 0osterhoutstr. no. 69 te Assen 
op I Mei 1942 isgeëindigddooropzeggingvan 
de zijde van Wagenaar; dat Wagenaar daarop 
Vos, die op 1 Mei 1942 hetgehuurdenietheeft 
verlaten, voor den Kantonrechter ter plaatse 
heeft gedagvaard tot ontruiming o.m. stel
lende: ,,dat van hem Wagenaar, niet kan 
worden gevergd de bestaande huur te doen 
voortduren, gelet op de economische en 
maatschappelijke belangen en omstandighe
den van beide partijen; dat immers bij besluit 
van het Hoofd van het Prijzenbureau in het 
ressort Assen is toegestaan de huur van de 
onderhavige woning met ingang van 1 Mei 
1942 te verhoogen tot f 400 per jaar en Vos 
weigert om vanaf 1 Mei 1942 deze verhoogde 
huursom te betalen; dat Wagenaar deze meer
dere huuropbrengst niet kan missen met het 
oog op te betalen hypotheekrente en onder
houdskosten, terwijl het inkomen van Vos 
aanmerkelijk grooter is dan het inkomen van 
Wagenaar; dat er dus in ieder geval termen 
zijn wijziging te brengen in de voorwaarden 
van de huurovereenkomst" ; 

dat Vos, erkennende dat de huur per 1 Mei 
1942 was geëindigd, heeft aangevoerd dat de 
gevraagde f 400 huur per jaar voor hem te 
veel was en dat hij daarom een andere wo
ning had gehuurd, die echter nog niet vrij 
was, zoodat hij die nog niet kon betrekken; 

dat de Kantonrechter bij het bestreden 
vonnis Wagenaar in zijn vordering niet-ont 
vankelijk heeft verklaard na o.m. te hebben 
overwogen: 

dat Wagenaar ontruiming vordert, op 
grond, dat de huur geëindigd is en van Wa
genaar niet gevergd kan worden voortzetting 
van de huur, daar Vos weigert om den hoo
geren huurprijs van f 400, die met ingang 
van 1 Mei 1942 is toegestaan door het Hoofd 
van het Prijzenbureau in het ressort Assen, 
te betalen ; 

dat echter ontruiming slechts kan worden 
gevorderd op grond van een der omstandig
heden, genoemd in art. 2 van het Huurbe
schermingsbesluit 1941, te weten 1. onbe
hoorlijk gebruik of wanbetaling, . 2 . noodig 
hebben voor eigen gebruik, en 3. het noodig 
hebben ter voldoening aan de daar bedoelde 
verplichtingen; 

dat, waar Wagenaar niet vordert op een 
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van die gronden, hij reeds daarom (eischer) 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard in 
zijn vordering, 

dat dit temeer geldt, nu art. 1 ook nog 
uitdrukkelijk bepaalt, dat vorderingen, aan
hangig gemaakt om een hoogeren huurprijs 
te kunnen bedin~en - wat toch het doel van 
de ingestelde vordering is - moeten worden 
afgewezen ; dat het ons echter juister voor
komt, de vordering op grond van het boven 
overwogene niet-ontvankelijk te verklaren, 
wat ook het geval zou zijn al bestond art. 1 

in 't geheel niet; 
dat nu wel b ij art. 7 van het besluit de 

mogelijkheid wordt geschapen om in overeen
stemming met partijen de voorwaarden te 
wijzigen, met name ook den huurprijs te wij
zigen, doch dat het niet de bedoeling kan zijn, 
dat die bepaling zou kunnen slaan op het ge
val, dat men de vordering aanhangig heeft 
gemaakt uitsluitend om een hoogeren huurprijs 
te bedingen; dat dit immers tot de onhoud
bare consequentie zou leiden, dat, wanneer 
de huurder met de eventueel billijk geachte 
verhooging van den huurprijs niet zou in
stemmen, hij zich niet op artt. 1 en 2 zoude 
kunnen beroepen, waarvan het gevolg zou 
zijn dat de vordering tot ontruiming zou 
moeten worden toegewezen, omdat de huur
der weigert genoegen te nemen met de voor
gestelde verhooging, wat geheel zou zijn in 
strijd met bovenstaande; 

dat van toepassing van art. 7 dan ook in 
den regel slechts sprake zal zijn, als in ver
band met wijziging van de huurvoorwaarden 
in een of ander opzicht ook de huurprijs ver
anderd dient te worden, b.v.: verhuurder 
vraagt ontruiming van een huis met tuin op 
grond, dat hij een en ander zelf dringend 
noodig heeft; de redenen, die hij daarvoor 
aanvoert, zijn echter niet sterk genoeg en, 
dit inziende, stelt hij den huurder voor de 
huur te wijzigen in dien zin, dat huurder kan 
blijven wonen, doch de tuin buiten de huur 
wordt gesteld tot eigen gebruik van verhuur
der, en in verband daarmede de huurprijs 
wordt verminderd met de gebruikswaarde 
van den tuin; dat toch duidelijk is, dat de 
Rechter dan den minderen huurprijs kan be
palen als de huurder daarmede ook instemt; 

dat het ook wel denkbaar is dat - hoewel 
wij in de practijk niet zoo'n geval gehad 
hebben - de Rechter in verband met een of 
andere omstandigheid den huurprijs verhoogt 
met medewerking van partijen en niet hooger 
dan volgens het Huurprijsbesluit geoorloofd 
is, maar dat het uitgesloten moet heeten tot 
dergelijke verhooging te komen op grond van 
een actie tot ontruiming, die uitsluitend met 
dat doel is ingesteld. 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgedragen: 

S., althans v. t. van de artt. 1, 2 en 7 Huur
beschermingsbesluit 1941, r, 2 en 8 Huur
prijsbesluit 1940 en 1, 2, 3, 4, s en 6 Huur
prijsuitvoeringsbesluit 1941; 

0. dat daarbij de Proc.-Gen. in zijn voor
dracht en conclusie tot cassatie dit middel 
zakelijk doet steunen op het navolgende be
toog: 

's Kantonrechters oordeel, dat gebruikma
king van de bij art. 7 Huurbeschermingsbe
sluit 1941 aan den rechter toegekende be
voegdheid ten deze is uitgesloten, omdat de 
vordering tot ontruiming is ingesteld uitslui
tend om een hoogeren huurprijs te kunnen 
bedingen, hetgeen ingevolge art. 1 van ge
noemd besluit ontoelaatbaar zou zijn, is on
juist omdat gemeld art. 1 slechts het oog 
heeft op het bedingen van eenen hoogeren 
huurprijs dan wettelijk is geoorloofd, en dus 
geen toepassing vindt, indien, gelijk hier, de 
te bedingen huurprijs overeenkomstig de 
daaromt rent geldende voorschriften tl.oor de 
aangewezen autoriteit is goedgekeurd; in 
zoodanig geval mag de rechter met toepas
sing van art. 7 voormeld, in overeenstemming 
met partijen, den huurprijs wijzigen teneinde 
deze op het wettelijk geoorloofd peil te bren
gen en den huurder, die daarin niet toestemt. 
het recht ontzeggen zich op het bepaalde bij 
artt. 1 en 2 Huurbeschermingsbesluit te be
roepen; 

0. omtrent het voorgedragen middel: 
dat art. 2 Huurbeschermingsbesluit 1941 

het recht van den verhuurder om ontruiming 
van een onroerend goed door den huurder of 
gewezen huurder te vorderen beperkt tot een 
drietal in dit artikel opgenoemde gevallen ; 

dat echter, daarnaast, art. 7 van dit besluit 
voor den verhuurder de mogelijkheid opent 
om ook buiten een der gevallen in art. 2 ver
meld, ontruiming te verkrijgen, door in lid 
2 den Kantonrechter de bevoegdheid te geven 
om, zoo de huurder niet toestemt in een door 
den rechter - met toepassing van lid 1 -

redelijk geachte wijziging der oorspronkelijke 
huurovereenkomst, aan deze het recht te ont
zeggen zich op het bepaalde bij art. 2 te be
roepen; dat in zoodanig geval de verhuurder 
met een vordering tot ontruiming, ook al zijn 
daarbij de vereischten van art. 2 niet aan
wezig, kan slagen; 

dat art. 7 evenzoo, en onder dezelfde voor
waarden waaronder alw.ijking van art. 2 is 
toegelaten, den Kantonrechter de bevoegd
heid geeft den huurder het recht te ontzeg
gen op het bepaalde bij art. 1 Huurbescher
mingsbesluit een beroep te doen; 
. dat daarmede in genoemd besluit eveneens 

de mogelijkheid is gegeven om, met ter zijde 
stelling van de algemeene bepaling van art. 1 

- welke bepaling toewijzing verbiedt van 
elke vordering tot ontruiming aanhangig ge
maakt teneinde voor het verhuurde goed een 
hoogeren huurprijs te bedingen of op eeni
gerlei wijze meer voordeel dan wettelijk ge
oorloofd is te verkrijgen - een vordering als 
daarbedoeld toch toe te wijzen; 

dat art. 7 als voorwaarden daarvoor -
evenals voor een terzijde stelling van art. 2 -

slechts vermeldt, dat de Kantonrechter, in 
een ontruimingsgeding of een procedure 
krachtens art. 3 van het besluit, zekere wijzi
ging der huurovereenkomst, beoordeeld naar 
de in lid 2 gegeven norm, redelijk acht en 
termen vindt om bij niet toestemming van 
den huurder lid 2 toe te passen; dat daarbij 
echter ook nog deze beperking geldt, dat in
gevolge het slot van art. 7 de -in dit art. den 

K. 2663 
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Kantonrechter gegeven bevoegdheid niet zich 
uitstrekt tot een wijziging der huuroverten
komst, waarbij van den huurder meer zou be
dongen zijn dan wettelijk geoorloofd ware; 

dat derhalve ten aanzien van een vordering 
tot ontruiming die uitsluitend is aanhangig 
gemaakt ten einde voor het verhuurde goed 
een hoogeren huurprijs te bedingen, art. 7 
Huurheschermingsbesluit mogelijk maakt, 
zoowel het bepaalde bij art. 1 als bij art. 2 
van dit besluit buiten toepassing te laten, 
zoo de huurder niet toestemt in een door den 
rechter redelijk geoordeelde verhooging van 
den huurprijs en mits deze verhooging niet 
te boven gaat hetgeen volgens de daarom
trent geldende wettelijke voorschriften ge
oorloofd is; 

dat dus de Kantonrechter door ten aanzien 
van een zoodanige vordering de toepassing 
van art. 7 Huurbeschermingsbesluit uitge
sloten te achten, dit artikel heeft geschonden; 

dat mitsdien het middel gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verklaart dat deze beslissing geen nadeel 

zal toebrengen aan de rechten door partijen 
verkregen. 

( Aldus gewezen op de vordering tot cas
satie in het belang der wet van den wnd. 
Proc.-Gen. Wijnveldt.) 

(N. J.) 

25 October 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Wel heeft Maatschappelijk Hulpbe
toon te H. het den armlastige gemakke
lijk gemaakt met zijn gezin naar C. te 
verhuizen door te zorgen voor den voor
loopigen opslag van zijn inboedel, doch 
dit kan geen aanleiding geven tot toe
passing van art. 40 2e lid. Deze hulp toch 
was niet onverantwoord, nu de arm
lastige elders werk zou krijgen. Daaraan 
doet niet af, dat M . H. te H . daarna den 
geheelen aldaar opgeslagen inboedel 
naar C. heeft doen transporteeren zon
der zelf de kosten te dragen en daardoor 
de instelling van weldadigheid te C. tot 
het doen van deze uitgave heeft genoopt. 
Immers is door die overzending geen in
vloed op de komst van het gezin te C. 
uitgeoefend, vermits dit gezin aldaar 
reeds een maand verbleef. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
Driehuizen ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
13 October 1943, No. 135); 

0. dat J. Driehuizen op 28 Februari 1942 
met zijn gezin van Haarlem, waar hij bij den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon in ondersteuning was. naar 
Coevorden verhuisde, zulks in verband met 

L. 1943 

de omstandigheid, dat hij door bemiddeling 
van het aldaar gevestigde bijkantoor van het 
gewestelijk arbeidsbureau arbeièl kon krijgen 
in Duitschland; dat, aangezien het gezin niet . 
dadelijk over een woning te Coevorden kon 
beschikken, doch voorloopig bij familie zou 
intrekken, Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Haarlem er desgevraagd in toegestemd had, 
op kosten dier instelling voorshands zijn in
boedel te Haarlem op te doen slaan; d-it naar 
aanleiding van een door de vrouw van Drie
huizen een maand later tot Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem gericht verzoek om 
toezending van een gedeelte van den inboe
del, voornamelijk ledikanten en beddegoed, 
deze instelling, zonder Driehuizen of de In
stelling van Weldadigheid "Het Gasthuis
fonds" te Coevorden daarin te kennen, niet 
slechts dit gedeelte, doch, om dubbele trans
portkosten te sparen, den geheelen inboedel 
per spoor naar hem afzond; dat Driehuizen 
echter, nadat de vracht te Coevorden was 
aangekomen, de transportkosten ad f 44.95 
niet betalen kon en zich deswege bij het 
Gasthuisfonds om hulp vervoegde, waar hij 
naar Maatschappelijk Hulpbetoon te Haar
lem werd verwezen, welke instelling evenwel 
niet bereid was tot het voldoen van dat be
drag, doch, na briefwisseling met het Gast
huisfonds, ten slotte een regeling tot het ge
zamenlijk dragen van de kosten voorstelde; 
dat dit voorstel echter door het Gasthuis
fonds niet werd aanvaard, doch, daar de kos
ten als gevolg van verschuldigd staangeld in
middels tot een bedrag van f 127.35 waren 
gestegen, deze instelling bij voorschot tot be
taling er van is overgegaan, waarna het ge
zin weder de beschikking over den inboedel 
kreeg; 

dat het bestuur van het Gasthuisfonds 
voornoemd van oordeel is, dat in dit geval 
art. 40, tweede lid , der Armenwet toepassing 
behoort te vinden en de kosten van transport 
van den inboedel ten laste van Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Haarlem moeten wor
den gebracht, bij welk gevoelen de burge
meester van Coevorden zich aansluit, o. a. 
aanvoerende, dat zijns inziens Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Haarlem, door het moge
lijk te maken, dat het gezin naar Coevorden 
kon verhuizen, zich aan afschuiving heeft 
schuldig gemaakt, terwijl die instelling, door 
later den inboedel zonder overleg van Haar
lem per spoor naar Coevorden te zenden, 
~veneens onjuist heeft gehandeld, daar zij 
edelijkerwijze kon begrijpen, dat Driehuizen 

niet tot het betalen van de transportkosten 
in staat was; 

dat de burgemeester van H aarlem daaren
tegen geen geval van afschuiving ten deze 
aanwezig acht, waartoe hij aanvoert, dat tot 
de komst van Driehuizen te Coevorden geen 
enkele invloed van de zijde van Maatschap
pelijk Hulpbetoon heeft meegewerkt; dat het 
besluit van Driehuizen, om zich met zijn ge
zin in de gemeente Coevorden te vestigen, 
reeds volkomen vaststond, toen hij zich met 
het verzoek, om voorloopig zijn inboedel in 
bewaring te nemen, tot M aatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem wendde; dat Drie-

18 
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huizen wist, dat hij te zijner tijd de kosten 
van het transport van zijn inboedel zelf moest 
betalen; dat, daar de verzending van den 
inboedel geschiedde op verzoek van Driehui
zen, voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Haarlem geen aanleiding bestond om zich 
met het Gasthuisfonds te Coevorden in ver
binding te stellen; dat het Gasthuisfonds te 
Coevorden op het verzoel : van Driehuizen 
om voldoening van de transportkosten ter
stond had dienen te beslissen; dat, indien dit 
geschied was, het te betalen bedrag niet zoo 
hoog zou zijn opgeloopen; 

0. dat weliswaar Maatschappelijk Hulp
betoon te Haarlem door te zorgen voor den 
voorloopigen opslag van den inboedel het 
aan Driehuizen gemakkelijk heeft gemaakt, 
met zijn gezin naar Coevorden te verhuizen, 
doch dat niet kan worden gezegd, dat die 
instelling invloed op de komst van het gezin 
aldaar heeft uitgeoefend, welke aanleiding 
geeft ten opzichte van de door het Gasthuis
fonds te Coevorden ten behoeve van Drie
huizen gedane uitgave tot toepassing van art. 
40, tweede lid, der Armenwet over te gaan; 

dat toch, nu Driehuizen in Duitschland 
werk zou krijgen en derhalve in het levens• 
onderhoud van zijn gezin zou kunnen voor
zien, de aldus door Maatschappelijk Hulp
betoon te Haarlem aan het gezin bij de ver
huizing naar Coevorden geboden hulp niet 
onverantwoord mocht heeten; 

dat daaraan niet afdoet het feit, dat Maat
schappelijk Hulpbetoon te Haarlem daarna 
den geheelen aldaar opgeslagen inboedel per 
spoor naar Coevorden heeft doen transpor
teeren, zonder zelf de kosten te dragen, en 
daardoor het Gasthuisfonds tot het doen van 
de evenbedoelde uitgave heeft genoopt; 

dat immers Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Haarlem door die overzending van den in
boedel geen invloed op de komst van het 
gezin te Coevorden heeft uitgeoefend, ver
mits dat gezin aldaar reeds een maand ver
bleef; 

dat derhalve het Gasthuisfonds langs den 
weg van de evengenoemde wetsbepaling de 
uitgave niet op Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Haarlem kan verhalen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

25 October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wegenverkeersregeling art. 
13.) 

Art. 13 Wegenverkeersregeling formu
leert niet slechts "een recht op voor
rang", maar sluit duidelijk een norm in 

zich, waarnaar de daar bedoelde wegge
bruikers zich moeten gedragen, en waar
van de overtreding strafbaar is gesteld in 
art. 42. 

Een t.1.1., dat een trambestuurder geen 
voorrang heeft verleend aan van rechts
komend motorverkeer behoeft niet in te 
houden, dat mede op den slotzin van art. 
13 lid 2 Wegenverkeersregeling is gelet, 
daar het toch op den weg van een tram
bestuurder ligt om zich op de daar ge
noemde bijzondere omstandigheden te 
beroepen. 

Op het beroep van J. C. D., van beroep 
conducteur-bestuurder, wonende te 's-Gra
venhage, req. van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage van 
1 April 1943, houdende in hooger beroep, be
houdens na te melden uitzondering, bevesti
ging van een vonnis van het Kantongerecht 
t~_'s-Gravenhage de dato 24 Oct. 1942, waar
btJ req. ter zake van: ,,op een vereeniging 
van wegen van gelijke rangorde, als bestuu r
der van een voertuig, hetwelk langs spoor
staven wordt voortbewogen, aan een motor
rijtuig, dat van rechts komt, niet den voor
rang laten", met aanhaling van de artt. 1, 13 
(2), 42 v,in de Wegenverkeersregeling, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
25 gulden en 10 dagen vervangende hech
tenis, hebbende de Rechtbank het vonnis van 
het Kantongerecht alleen t . a.v. de straf ver
nietigd en req. veroordeeld tot eene geld
boete van 15 gulden en 5 dagen vervangende 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft in 
hooger beroep bevestigd een vonnis van het 
Kantongerecht aldaar, waarbij ten laste van 
den req. is bewezen verklaard, dat hij op 24 
Juli 1942, des voonniddags omstreeks 10 uur 
te 's-Gravenhage, als bestuurder van een 
motortramwagen van de N. V. Gemengd Be
drijf Haagsche Tramwegmaatschappij, daar
mede heeft gereden over den voor het alge
meen verkeer openstaanden weg, de Laan van 
Meerdervoort en toen het punt waar deze 
weg zich vereenigt met den voor het alge
meen verkeer openstaanden en van gelijke 
rangorde zijnden weg, de Regentesselaan, 
heeft genaderd nagenoeg gelijktijdig met den 
bestuurder van een zeswielig motorrijtuig 
(truck met oplegger), welke laatstgenoem
den weg bereed en welken hij verdachte, aan 
zijn rechterhand had, doch toen niet aan dien 
anderen bestuurder den voorrang heeft ver
leend. 

Ook heeft de R echtbank het gewezen von
nis, voorzoover daarbij gequalificeerd werd : 
"op een vereeniging van wegen van gelijke 
rangorde als bestuurder van een voertuig, 
hetwelk langs spoorstaven wordt voortbewo
gen, aan een motorrijtuig, dat van rechts 
komt, niet den voorrang laten" en met toe
passing van de artt. 1, 13, (2) en 42 der We
genverkeersregeling een veroordeeling werd 
uitgesproken, bevestigd. De straf werd door 
de Rechtbank bepaald op f 1 5 of 5 dagen. 
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Er is een memorie van cassatie namens 
req. ingediend waarbij één middel wordt 
voorgesteld: 

S. en/of v. t. van de artt. 2, 13 en 42 van 
de Wegenverkeersregeling, van de artt. 350, 
423 en 425 Sv., en van art. 1 Sr. door als 
bovenvermeld te vonnissen niettegenstaande 
de Wegenverkeersregeling een strafbaar feit 
als vorenomschreven noch in de aangehaalde 
artikelen noch elders kent en strafbaarheid 
van het omschreven feit niet valt te lezen 
uit eenige in het vonnis aangehaalde wette
lijke strafbepaling. 

Het middel wordt als volgt nader toege
licht: 

Kantonrechter en R echtbank hebben on
voldoende rekening gehouden met de termi
nologie van art. 13 der Wegenverkeersrege
ling in verband met de algemeene structuur 
dezer R egeling, zooals die moet worden ge
zien, mede gelet op de vroegere bepalingen 
welke de · onderwerpelijke materie regelden 
(art. 22a van de M. en R .wet en art. s van 
het M. en R.reglement). Art. 13 der Wegen
verkeersregeling houdt niet in een "bepaling" 
in den zin van art. 42 dier Regeling, welke 
(rechtstreeks) kan worden overtreden. Dit 
leert reeds een vergelijking met die artikelen, 
welke wel een gebods- of verbodsbepaling in
houden en mitsdien wel voor rechtstreeksche 
toepassing vatbaar zijn, zooals de artt. 2, 3, 
4, 8, 10 en 12 der Wegenverkeersregeling. 

Art. 13 beperkt er zich toe, aan te geven 
welk verkeer voorrang heeft, maar is als de
lictsinhoud voor het overige verkeer niet te 
gebruiken, immers het richt zich niet tot dat 
overige verkeer en regelt niet de consequen
ties van bedoelden voorrang voor dat ver
keer. 

Ten onrechte wordt in het door de Recht
bank bevestigde vonnis van den Kantonrech
ter in art. 13 een gebodsbepaling gelezen. 
Dit artikel formuleert toch slechts een "recht 
op voorrang". Hoe de verplichtingen luiden 
welke den tegenhanger van dit recht moeten 
uitmaken, wordt niet aangegeven. In de 
praktijk zijn hier echter verschillende moge
lijkheden denkbaar, zooals bij voorbeeld leert 
een vergelijking van de door den Kanton
rechter gecreëerde gebodsbepaling met de 
norm van het voormalige art. s van het M . 
en R.reglement. Voorts is de gebodsbepaling 
zooals deze door den Kantonrechter is ge
creëerd, alleen reeds hierom niet juist, omdat 
ten onrechte geen rekening wordt gehouden 
met het gestelde in art. 13, 2den volzin van 
sub 2, der Wegenverkeersregeling. Het recht 
op voorrang, omschreven in art. :r:3 (2), is 
aan een belangrijke reserve gebonden. Bij een 
omschrijving van de verplichting welke den 
tegenhanger zou moeten vormen van voren
bedoeld recht, behoort in ieder geval ook die 
reserve tot uiting te worden gebracht. Het is 
daarbij van geen belang, dat het recht van 
voorrang en de reserve welke t. a . v . dat recht 
wordt gemaakt, in art. 13 (2) in afzonder
lijke volzinnen zijn omschreven. 

M en kan- indien men zulks in principe 
geoorloofd mocht achten - uit art. 13 (2) 
niet eerder een delictsinhoud afleiden dan 

nadat men den juisten omvang van dit recht 
van voorrang heeft vastgesteld, welke juiste 
omvang niet eerder wordt gekend dan na 
kennisneming van het geheele art. 13 , lid 2. 

In zooverre heeft de Kantonrechter in 
ieder geval een onjuisten delictsinhoud ge
vonden. 

Het "vinden" van een delictsinhoud van 
een gebodsbepaling welke niet met zooveel 
woorden in de wet is geformuleerd, zal onder 
zekere omstandigheden in de praktijk tot het 
tenietdoen van een slordigheid in de wetge
ving aanvaard kunnen worden; het blijft uit 
een oogpunt van rechtszekerheid en in ver
band met art. 1 Sr. echter een uiterst hache
lijke onderneming. 

Een zoodanige onderneming zal de juris
prudentie zeker achterwege moeten laten, in
dien, zooals bij de Wegenverkeersregeling, 
zich een andere oplossing voordoet, welke 
voor de praktijk even aanvaardbaar is, en 
daarnevens geen juridische krachtproef vor
dert waarvan de consequenties moeilijk zijn 
te voorzien . 

D e algemeene structuur van de Wegenver
keersregeling is deze: art. 2 geeft het alge
meene grondbeginsel van het verkeer op den 
weg, en wel in den vorm van een gebodsbe
paling welker overtreding rechtstreeks straf
baar is ingevolge art. 42. Vervolgens geeft de 
Wegenverkeersregeling nog een reeks van 
speciale gebods- of verbodsbepalingen welker 
overtreding op basis van art. 42 strafbaar is 
onafhankelijk van het algemeen grondbegin
sel van art. 2. 

In art. 13 daarentegen wordt een nader 
verkeersregelend beginsel gegeven, dat niet 
in een concrete gebods- of verbodsbepaling, 
derhalve niet in een bepaling in den zin van 
art. 42 (1) der R egeling is uitgewerkt. 

Weggebruikers, die handelen in strijd met 
bedoeld nader verkeersregelend beginsel, zul
len echter strafbaar zijn, zoodra hun h·ande
len daardoor leidt tot een der gevolgen welke 
zij op grond van art. 2 verplicht zijn te voor
komen op straffe als bepaald in art. 42. 

In art. 13 valt geen zelfstandige gebods- of 
verbodsbepaling te lezen, en gezien het alge
meen systeem van de Wegenverkeersregeling, 
is het ook niet de strekking van het artikel 
een zoodanige bepaling te geven. 

Zulks leert mede een vergelijking van de 
artt. 2 en 13 der Wegenverkeersregeling 
eenerzijds en de voormalige artt. 22a der 
M. en R.wet en s van het M. en R.reglement 
anderzijds. 

Art. 2 der Wegenverkeersregeling heeft een 
belangrijke uitbreiding ondergaan t. o. v. het 
vroegere art. 22a M. en R.wet. 

Verbood laatstgemeld artikel slechts het 
rijden op zoodanige wijze, dat de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer in gevaar werd 
gebracht, art. 2 der Wegenverkeersregeling 
gebiedt daarenboven, dat iedere weggebrui
ker zich zoo moet gedragen a. dat aan een art
der geen schade wordt berokkend; b. dat die 
ander niet in sterker mate wordt belemmerd 
of overlast ondervindt dan in de gegeven om
standigheden onvermijdelijk is. In het bij
zonder deze laatste aanvulling is _v:oor de 
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onderwerpelijke kwestie van belang. Immers, 
in verband met deze aanvulling welke werd 
neergelegd in de inleidende bepaling van de 
Wegenverkeersregeling, was een speciale ge-· 
bods- of verbodsbepaling met betrekking tot 
de voorrangsregeling niet meer noodig. Er 
kon worden volstaan met het aangeven van 
een principieele richtlijn. Zoodra het niet 
verleenen van voorrang er maar toe leidt, dat 
het verkeer met voorrang in sterker mate 
wordt belemmerd of overlast ondervindt dan 
onvermijdelijk was, zal degeen die geen voor
rang verleent, kunnen worden gestraft ex art. 
2 in verband met art. 42 der Wegenverkeers
regeling. 

Zoolang het niet verleenen van voorrang 
:zelfs niet leidt tot een belemmering als vo
renbedoeld, zal degeen die geen ~oorrang ver
leent, niet onder een strafbepaling behoeven 
te vallen; de praktijk van het verkeer zou 
daarbij ook geen belang hebben. 

De artt. 2 en 13 van de Wegenverkeers
regeling vormen een gesloten systeem. 

Terwijl art. 13 er zich toe beperkt te be
palen welke weggebruikers voorr~ng hebben, 
en zich niet richt tot het ovenge verkeer, 

• richt art. 2 zich mede tot die andere wegge
bruikers. Zij zullen onder meer het van 
rechts komend verkeer niet meer mogen be
lemmeren of overlast aandoen "dan in de ge
geven omstandigheden onvermijdelijk is". 

Deze laatste beperking van het recht van 
het van rechts komend verkeer correspon
deert in het systeem van de Wegenverkeers
regeling met het gestelde in ar~. 13 (2) laat
sten volzin dier Regeling (het m art. 2 neer
gelegd grondbeginsel wordt t. a. v. trams in 
art. 13 (2) nader uitgewerkt). 

Een bestudeering van de artt. 2 en 13 de r 
W egenverkeersregeling aan de _hand van de 
praktijk leert, d at gemelde artikelen geheel 
op elkander aansluiten. 

De "bepaling" welke casu quo ex 3:rt. 42 
strafrechtelijk toepassing zal moeten vmden, 
treft m en echter niet aan in art. 13 (2) , doch 
bij uitsluiting in art. 2. 

De practische consequentie van het vo
renstaande is, dat hetzij de gevaars- of scha
deberokkening, hetzij de in art. 2 laatste zin
snede bedoelde gequalificeerde belemmering 
of overlast in de dagvaarding zullen moeten 
worden gesteld. 

Is dit duidelijk en zonder twijfel belangrijk 
betoog juist? 

In het kort weergegeven behelst het de 
twee volgende grieven : 

1. Art. 13 der Wegenverkeersregeling zou 
niet zelfstandige bepalingen geven in den zin 
der strafbepaling van art. 42. De daarin voor -
komende bepalingen zouden slechts in ver
band met het voorschrift van art. 2 kunnen 
worden overtreden zoodat dus aan een weg
gebruiker, die inbreuk heeft gemaakt op eens 
anders recht van voorrang, moet worden te
lastegelegd dat hij, aldus handelend, zich 
niet gedragen heeft in overeenstemming met 
het in dat art. 2 vermelde grondbeginsel van 
het verkeer op den weg. 

2. Ook indien men zou aannemen dat 
art. 13 op zichzelf staande verbodsbepalingen 

bevat, zou het in ieder geval niet inhouden 
de verbodsbepaling, die de Rechter in dit 
geval heeft toegepast, hebbende deze ten on
rechte niet gelet op het aan het slot van het 
tweede lid van art. 13 voorkomende voor
behoud: ,,dat men rekening dient te houden 
met de omstandigheid, dat laatstbedoelde 
voertuigen (d.w.z. voertuigen, welke langs 
spoorstaven worden voortbewogen) niet kun
n en uitwijken en moeilijker tot stilstand zijn 
te brengen. Deze reserve zou een beperking 
van den plicht van trambestuurders om voor
rang te verleenen aan gewone motorrijtuigen 
opleveren en mitsdien zou het niet gelden 
dier beperking in een b epaald geval in de 
telastelegging tot uiting moeten zijn gebracht. 

Ik acht de grieven ongegrond. 
De eerste ligt op het algemeene terrein der 

Wetgeving omtrent het verkeer. Twee syste
men van regeling zijn mogelijk. Het eene be
staat hierin dat er naast een op het geheele 
terrein van het verkeer geldende, door straf
bedreiging gesanctionneerde, bepaling een 
aantal bijzondere eveneens op die wijze te 
handhaven verbods- en gebodsbepalingen 
zijn. Dit systeem was neergelegd in onze, 
voor een belangrijk deel nog bestaande wet
geving nopens het verkeer op de wegen in 
verband met het gebruik van motorrijtuigen 
en rijwielen. 

Het andere systeem brengt mee dat vol
staan wordt met één norm met strafbedrei
ging. Ook in dat tweede stelsel is een uitge
breide verkeersregeling wenschelijk en zelfs 
noodzakelijk. Men denke bijvoorbeeld aan 
het rechts en niet links houden en aan de be
doeling van de vele verkeersteekens, die an
ders niet duidelijk zou zijn. Ook aan de rege
ling van den voorrang. Toch heeft in dat 
systeem die nadere verkeersregeling een ge
heel andere beteekenis dan in het eerstge
noemde. Zij is niet anders dan een codificatie 
van goede zeden en algemeen aangenomen 
gebruiken op den weg en haar overtreding 
kan slechts gestraft worden indien zij ge
paard gaat met een inbreuk op de, het ge
heele verkeer beheerschende, norm, die bij
voorbeeld luiden kan zooals het grondbegin
sel vastgesteld bij art. 2 van de Wegenver
keersregeling: Elke weggebruiker dient zich 
op een zoodanige wijze te gedragen, dat het 
verkeer niet in gevaar kan worden gebracht. 
Hij dient zich tevens zoo te gedragen, dat aan 
een ander geen schade wordt berokkend of 
die ander niet in sterker mate wordt belem
merd of overlast ondervindt dan in de gege
ven omstandigheden onvermijdelijk is. 

Alvorens nu na te gaan welk stelsel in de 
geldende W egenverkeersregeling is n eerge
legd, moeten wij eerst constateeren, dat de 
raadsman van req., blijkens zijn toelichtin g, 
geen van beide systemen huldigt. H ij v olgt 
een tusschenweg en daarin ligt m. i. juist het 
zwakke van zijn positie. Niet omdat een tu s
schenweg in theorie onmogelijk zou zijn, 
maar omdat de in de Wegenverkeersregeling 
gegeven voorschriften daarvoor geen houvast 
bieden. Volgens hen liggen daarin eenerzij ds 
een aan tal zelfstandige verbodsbepalingen 
met de sanctie van art. 42 n.l. al de bepalin-
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gen waarin gezegd wordt: de bestuurder of 
men "moet", ,,is verplicht", ,,mag niet" enz. 
Anderzijds vindt hij daarin een aantal voor
schriften die slechts in samenhang met art. 
2 kunnen worden overtreden. Met deze on
derscheiding begeeft hij zich m. i. echter op 
zeer gevaarlijk ijs, wat met een paar voor
beelden is aan te toonen. Men zie art. 9. Het 
eerste lid daarvan bepaalt verschillende 
maximum-snelheden. Meer niet. In het 
systeem van den raadsman zou men niet op 
straffe verplicht zijn deze in acht te nemen 
als men niet tevens met die groote snelheid 
rijdende het grondbeginsel overtrad. De 
raadsman moet echter in verlegenheid gera
ken als hij ook het tweede lid van art. 9 leest, 
dat eveneens een snelheidsbepaling geeft 
maar in anderen vorm: Ongeacht de in het 
eerste lid genoemde beperkingen dient de 
bestuurder met een zoodanige snelheid te 
rijden dat hij te allen tijde in staat is om aan 
zijn verplichtingen in het verkeer te voldoen 
enz. Uit het verband blijkt m. i. duidelijk dat 
de bestuurder steeds verplicht is de uitdruk
kelijk bepaalde snelheden in acht te nemen 
ook al zou hij het verkeer niet in gevaar 
brengen. 

Als voorbeeld, dat het redactioneele ver
schil niet een houdbaren tusschenvorm op
levert, kan ook dienen art. 13 over het recht 
van voorrang. De voorrangsbepalingen van 
het eerste en tweede lid zijn inderdaad zoo 
gesteld, dat daarin niet een rechtstreeksche 
verplichting aan den ander, die moet laten 
voorgaan, wordt opgelegd. Dit stem ik toe, 
maar men !egge daarnaast het vierde lid. Dit 
is ook een voorrangsbepaling, doch deze is 
geredigeerd van het standpunt van hem die 
dient (verplicht is) te laten voorgaan. 

Het is mijns inziens onmogelijk om aan 
deze toevallige verschillen van, redactie ge
volgen te verbinden t en bate van het stand
punt van den raadsman. Dit tusschenstand
punt veroordeelt, althans voor de nieuwe we
genverkeersregeling, zich zelf. Er moet der
halve noodzakelijk een keuze gedaan worden 
tusschen de beide bovenvermelde tegenover 
elkaar staande systemen. Die keuze nu kan 
niet moeilijk zijn . 

In de eerste plaats wijs ik op de redactie 
der strafbepaling van art. 42 zelf: Hij die 
eenige bepaling van dit besluit of van een 
ter uitvoering van dit besluit gegeven rechts
voorschrift overtreedt enz. Men zie ook de 
opschriften van de verschillende afdeelingen 
en titels telkens luidende. ,,Bepalingen voor 
het verkeer enz." Als m en alleen de bepaling 
van art. 2 op het oog had gehad, zou de re
dactie van art. 42 stellig anders zijn uitgeval
len. 

Bovendien is m. i. afdoende de omstandig
heid, waarop ik zooeven reeds gewezen heb, 
dat de Wetgeving in verband met het ver
keer met motorrijtuigen en rijwielen die voor 
een goed deel nog van kracht is gebleven, zoo 
duidelijk mogelijk het systeem volgt van de 
geheel afzonderlijke normen. Een zoo be
langrijke frontverandering tegenover een 
groot deel der verkeersgedragingen, mede
brengende een aanzienlijk terugwijken van de 

Wet ten behoeve van den R echter, ligt zeker 
niet in de lijn van de ontwikkeling van het 
verkeersrecht en mag niet zonder meer wor
den aangenomen. Mijn stelling is dat overal, 
waar uit de nieuwe verkeersregeling oo rede
lijke wijze een norm kan worden afgeleid, 
deze ook van een strafbedreiging is voorzien. 

Heeft de rechter in ons geval de goede 
norm gevonden? Hier komen wij aan de 
tweede grief. 

Wat is de juiste beteekenis van het voor
behoud gemaakt aan het slot van art. 13, 2e 
lid? Is dit weder een beperking van het recht 
van voorrang van den bestuurder van het 
motorrijtuig in dien zin dat de trambestuur
der toch weer het recht van voorrang ver
krijgt als hij, aan een zijweg komende, zoo 
hard rijdt dat hij niet tijdig kan stoppen? 

Gelukkig is dit niet de bedoeling. Het be
teekent alleen dat de andere weggebruikers, 
ook als zii den voorrang hebben, terdege moe
ten opletten bij het naderen van een zijstraat 
met een trambaan. Het is een herinnering 
aan het feit dat de bestuurder van een ge
woon motorrijtuig onderworpen blijft aan art. 
2, zoodat onder omstandigheden zich het ge
val kan voordoen dat zoowel de trambestuur
der wegens inbreuk op het recht van voor
rang van een ander, als de motorri_jtuigbe
stuurder wegens niet-in-achtneming van het 
grondbeginsel van art. 2 strafbaar is . 

Uit de dagvaarding van den trambestuur
der behoeft dan echter niet meer te blijken 
dan die schending van het recht van voor
rang, hetwelk den motorrijtuigbestuurder niet 
ontnomen is, maar waarvan deze om andere 
redenen, namelijk ter wille van de steeds oo 
den weg in acht te nemen voorzichtigheid, 
geen gebruik mocht maken. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den reg. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat bij het in zooverre bevestigde von
nis met gualificatie als voormeld ten laste 
van reg. is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

0. t.a.v. de eerste grief van het middel : 
dat namens reg. is betoogd, dat art. 13 der 

Wegenverkeersregeling niet geeft zelfstan
dige bepalingen in den zin der strafbepaling 
van art. 42 dier regeling, maar dat de in dat 
art. 13 voorkomende bepalingen slechts in 
verband met het voorschrift van art. 2 der 
Wegenverkeersregeling kunnen worden over
treden , zoodat dus aan een weggebruiker, die 
inbreuk heeft gemaakt op eens anders recht 
van voorrang, moet worden telastgelegd, dat 
hij, aldus handelend, zich niet gedragen heeft 
in overeenstemming met het in dat art. 2 
vermelde grondbeginsel , dat elke weggebrui
ker zich op een zoodanige wijze dient te ge
dragen, dat het verkeer niet in gevaar kan 
worden gebracht en tevens, dat aan een an
der geen schade wordt berokkend of die an-
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der niet in sterker mate wordt belemmerd of 
overlast ondervindt dan in de gegeven om
standigheden onvermijdelijk is; 

dat deze stelling echter niet opgaat omdat 
immers in het systeem van req. art. 42 geheel 
anders zou moeten zijn geredigeerd en der
halve uit de bestaande strafbepaling van art. 
42 niet anders kan worden afgeleid, dan dat 
overtreding van alle in deze wegenverkeers
regeling voorkomende geboden en verboden 
afzonderlijk strafbaar is gesteld mgevolge 
genoemd art. 42 , terwijl art. 13 niet slechts 
formuleert "een recht op voorrang" maar in
tegendeel duidelijk een norm in zich sluit, 
waarnaar de daar bedoelde weggebruikers 
zich moeten gedragen; 

dat derhalve deze grief faalt; 
0. t.a.v. ie tweede grief: 
dat deze aldus is toegelicht, dat, indien 

men zou aannemen dat art. 13 op zich zelf 
staande geboden en verboden bevat, het in 
ieder geval niet zou inhouden de verbodsbe
paling, die de Rechter in dit geval heeft toe
gepast, omdat deze ten onrechte niet gelet 
heeft op het aan het slot van het tweede lid 
van art. 13 voorkomende voorbehoud bij de 
gelijkstelling van motorrijtuigen en voertui
gen, welke langs spoorstaven worden voort
bewogen, wat den voorrang betreft, .,dat men 
rekening dient te houden met de omstandig
heid, dat laatstbedoelde voertuigen niet kun
nen uitwijken en moeilijker tot stilstand zijn 
te brengen"; 

dat dit laatste - aldus wordt betoogd -
een beperking van den plicht van trambe
stuurders om voorrang te verleenen aan van 
rechtskomende gewone motorrijtuigen, ople
vert, en dat derhalve in de telastlegging had 
moeten zijn vermeld, dat die beperking niet 
gold; 

dat ook deze stelling faalt, omdat eene te
lastlegging, dat een trambestuurder geen 
voorrang heeft verleend aan van rechtsko
m end motorverkeer, niet behoeft in te hou
den, dat mede op den slotzin van art. 13 lid 
2 der wegenverkeersregeling is gelet, daar het 
toch op den weg van een trambestuurder ligt 
om zich op de daar genoemde bijzondere om
standigheden te beroepen, hetgeen ten deze 
ook is geschied, doch de rechter reg.'s beroep 
op de omstandigheid, dat hij, ondanks aan
gewende ~ogingen er niet in is geslaagd de 
tramwagen tijdig tot stilstand te brengen, 
niet heeft aanvaard; 

Verwerpt het beroep. ( N . J.) 

27 October z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art . 280.) 

D e belasting, volgens de verordening 
geheven wegens het genot van wateraf
voer naar de gemeenteriolen en water
leidin gen der gemeente, is niet verschul
digd, wanneer van een gebouw uitslui
tend hemelwater op de gemeenteriolen 
wordt afgevoerd. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Ambtenaar belast met de afdoening van 
belastingzaken ter secretarie der gemeente 
Almelo, tegen de uitspraak van den R . v . B. 
v. d. Directe Belastingen te Zwolle van 19 
November 1942 betreffende een aan de N.V. 
X te Almelo opgelegden aanslag over 1941 in 
de onderhoudsbelasting van laatstgenoemde 
gemeen t e; 

Gezien de stukken; 
0. dat, voor zooveel in cassatie van belang, 

de verordening der gemeente Álmelo op de 
heffing en invordering van eene onderhouds
belasting, als bedoeld in art. 280 der Ge
meentewet, bepaalt : 

Art. r. Onder den naam van onderhouds
belasting wordt in de gemeente Almelo jaar
lijks eene belasting geheven wegens: 

1 °. gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen belenden of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn en van welke 
wegen de kosten van onderhoud, verlichting 
en afvoer van water en vuil of een of meer 
dezer voorzieningen ten laste der gemeente 
komen; 

2 °. het genot van waterafvoer naar de ge
:neenteriolen en de waterleidingen der ge
meente. 

Art. 4. De belasting wordt geheven van 
hen , die krachtens recht van bezit of eenig 
ander zakelijk recht op 1 Januari van het 
belastingjaar het genot hebben: 

1 ° . van gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, bedoeld in art. 1, sub 1 °; 

2 °. van gebouwen en inrichtingen, voor 
welke de waterafvoer, bedoeld in art. 1, su·u 
2 °, direct of indirect wordt genoten. 

Art. 8. De in art. 1, sub 1 ° , bedoelde be
las ting bedraagt: 

a. indien eene straat of weg voorzien is van 
v erharding, verlichting en rioleering s % ; 

b. indien ~ene straat of weg voorzien is van 
verharding en rioleering of van verharding 
en verlichting 4 % ; 

c. indien eene straat of weg voorzien is 
alleen van verharding 3 % ; 

d. indien eene straat of weg voorzien is van 
rioleering en verlichting 2 % ; 

e. indien eene straat of weg voorzien is van 
enkel rioleering of enkel verlichting 1 % 
van de belastbare opbrengst van de gebouw
de eigendommen en daarbij behoorende er
ven, aangewezen in de kadastrale leggers. 

Art. !",- D e in art. 1, sub 2 ° bedoelde be
lasting bedraagt: 

a. voor woonhuizen met bijbehoorende ge
bouwen, als keukens, waschhuizen en derge
lijke, voor kantoren, magazijnen, werkplaat
sen en voor alle andere gebouwen en inrich
tingen, niet vallende onder b, c, <1 of e, 2 %; 

b. voor inrichtingen met machinaal bedrijf 
(hieronder te verstaan fabrieken of werk
plaatsen, als bedoeld bij a rt. 3, sub 1, der Vei
ligheidswet 1934), hotels, café-restaurants en 
andere openbare eetgelegenheden, en be 
drijfsgarages, 3 %; 

c. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, dienende nevens andere 
bedrijven tot v erverij, bleekerij, wasscherij 
en daarmede naar het oordeel v an Burge-
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meester en Wethouders voor den waterafvoer 
gelijk te stellen inrichtingen, benevens voor 
ververijen zonder machinaal bedrijf, 10 % ; 

d. voor inrichtingen met machinaal bedrijf, 
als bedoeld sub b, uitsluitend dienende tot 
ververij , bleekerij, sterkerij, apprêteerderij, 
wasscherij en strijkerij of tot eenigerle i com
binatie van deze bedrijven, alsmede die in
richtingen, al dan niet uitsluitend dienende 
tot leerlooierij, zuivelbereiding of wolwas
scherij, en de naar het oordeel van Burge
meester en W ethouders voor den waterafvoer 
daarmee gelijk te stellen inrichtingen, 20 % 
van de belastbare opbrengst dier gebouwen 
en inrichtingen , aangewezen in de kadastrale 
registers, met dien verstande, dat de belas
ting onder sub a, voor elk kadastraal perceel, 
waarvoor deze belasting verschuldigd is, niet 
minder zal bedragen dan f 4; 

e. voor de onder d genoemde bedrijven, 
welke meer dan 1000 M 3 water per etmaal 
afvoeren, daarenboven f 1000 per jaar voor 
elke 1000 M 3 of gedeelte daarvan, waarmede 
de afvoer van 1000 M 3 per etmaal wordt 
overschreden. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
afzonderlijke bovenwoningen als woonhuizen 
gerekend; 

0. dat aan belanghebbende over 1941 een 
aanslag in v oornoemde onderhoudsbelasting 
is opgelegd onder meer wegens h et genot van 
waterafvoer voor hare eigendommen op het 
kadastrale perceel gemeente Almelo Sectie 
enz., bestaande uit een k antoorgebouw aan 
de Ystraat en de fabrieksgebouwen A en B ; 

dat bij de bestreden uitspraak, voor zoo
veel in cassatie van belang, ten aanzien van 
het fabri eksgebouw B is vastgesteld, dat in 
dat gebouw een inrichting met machinaal 
bedrijf als bedoeld onder b van art. 9 der 
aangehaalde verordening aanwezig is, doch 
dat het water uit dat gebouw wordt geloosd 
op het 0verijsselsche kanaal en niet op het 
gemeenteriool en alleen regenwater van dat 
gebouw op het gemeenteriool wordt afge
voerd; 

dat de R. v. B. heeft beslist, dat van het 
gebouw B geen belasting voor het genot van 
waterafvoer verschuldigd is, aangezien een 
logische uitlegging van art. 1 , sub 2, in ver
band met art. 9 medebrengt, dat die belasting 
verband houdt m et het uit de verschillende 
gebouwen en inrichtingen op de gemeente
riolen afgevoerde water, zoodat niet uitslui
tend wegens van een gebouw afgevoerd he
melwater heffing krachtens art. 9 kan plaats 
hebben ; 

0. dat tegen die beslissing wordt gesteld 
schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 275 en 280 der Gemeentewet en van art. 
1, onder 2 , en art. 9, eerste lid, der bovenver
m elde Verord-,ning door te beslissen, dat 
geen belasting_neffing krachtens art. 9 moge
lij k is wegens enkel van een gebouw afge
voerd hemelwater; 

dat ter toelichting de aandacht wordt ge
vestigd op het bepaalde in art. 9, eerste lid. 
sub a der Verordening, waarin belastinghef
fing ook voor den afvoer van ander dan fa
briekswater uitdrukkelijk wordt verander-

steld, als in deze alinea naast woonhuizen en 
dergelijke alle andere gebouwen en inrichtin
gen, niet vallende onder b, c, d of e worden 
genoemd en bij den afvoer van uitsluitend 
hemelwater voor deze laatste gebouwen en 
inrichtingen dan ook in ieder geval heffing 
van belasting dient plaats te vinden; 

0 . dienaangaande, dat ingevolge art. 1 der 
aangehaalde verordening onder den naam 
van onderhoudsbelasting tweeërlei belasting 
wordt geheven, waarvan de eerste onder de 
daar nader omschreven omstandigheden me
de kan betreffen de gelegenheid tot afvoer 
van water en vuil, terwijl de tweede wordt 
geheven wegens het genot van waterafvoer 
naar de gemeenteriolen en de waterleidingen 
der gemeente; 

dat het tarief van de eerste heffing blijkens 
art. 8 wel rekening houdt met de omstandig
heid, of een straat of weg al dan niet voor
zien is van rioleering, doch niet met den aard 
der gebouwde eigendommen, die in de tot de 
in artikel sub 1 ° omschreven betrekking tot 
een straat of weg staan, terwijl daarentegen 
het tarief der tweede heffing, in voege als bij 
art. 9 is geregeld, afhankelijk is van den aard 
der gebouwen en inrichtingen, voor welke de 
waterafvoer naar de gemeenteriolen of water
leidingen der gemeente wordt genoten; 

dat de rhalve de tweede heffing kennelijk 
gegrond is op den waterafvoer, waartoe het 
gebruik van de onderscheidene gebouwen en 
inrichtingen aanleiding geeft, maar dan ook 
aannemelijk is, dat, zooals de R. v . B. heeft 
beslist, de tweede heffing niet uitsluitend 
wegen s van een gebouw afgevoerd hemelwa 
ter kan plaats hebben ; 

dat het daarentegen door de gemeente ge
daan beroep op het bepaalde in art. 9, eerste 
lid, sub a, niet afdoende is, daar ook ten aan
zien van de daar b edoelde "alle andere ge
bouwen en inrichtingen, niet vallende onder 
b, c, dof e", sprake kan zijn van waterafvoer, 
welke met het gebruik dier gebouwen of in
richtingen in verband staat; 

dat mitsdien het ingestelde beroep niet kan 
slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

28 October 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Art. 40 kan i. c. geen toepassing vin
den, nu niet is gebleken, dat tot de komst 
van den armlastige te E . eenige invloed 
van de zijde van den burgemeester of het 
burgerlijk armbestuur te M . heeft mee
gewerkt. Van dat armbestuur kan niet 
gevergd worden, de zorg voor dezen in
valide op zich te nemen, nu hij uit eigen 
beweging en zonder geldelijke hulp naar 
E . vertrok. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het geschil over de betaling van de 
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kosten van ondersteuning van Chr. A. Sche
fer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
20 October 1943, no. 139); 

0. dat Chr. A. Schefer, geboren in 1904, 
reeds meer dan tien jaren invalide en geen 
andere eigen inkomsten hebbende dan f 15.45 
invaliditeitsrente per vier weken, bij zijn va
der te Maastricht woonde, totdat deze in 
Januari 1942 overleed; dat, daar Schefer na
genoeg onbemiddeld en hulpbehoevend was 
en niet te Maastricht kon achterblijven . be
sloten werd, dat hij zou intrekken bij J. J. 
Verstappen, wonende te Eindhoven en ge
huwd met een pleegdochter van de ouders 
van Schefer; dat hij nog op den dag der be
grafenis met de echtgenoote van Verstappen, 
die naar Maastricht was overgekomen en 
weer naar haar gezin moest terugkeeren, naar 
zijn nieuwe woonplaats medeging, zulks zon
der af te wachten of van de zijde van het bur
gerlijk armbestuur steun voor hem in uitzicht 
zou worden gesteld, waartoe zijn oom Banser 
met die instelling in verbinding was getre
den ; dat zijn oom na het vertrek van Schefer 
naar Eindhoven nog een onderhoud had met 
den secretaris van het burgerlijk armbestuur 
te Maastricht, waarbij deze laatste te ken
nen gaf, dat Schefer zich nu maar om hulp 
tot de desbetreffende instelling te Eindhoven 
moest wenden; dat Schefer in April daaraan
volgende genoodzaakt was, bij den Gemeen
telijken D ienst voor Sociale Zaken te Eind
hoven ondersteuning te vragen, welke hem, 
nadat tevergeefs was getracht met het bur
gerlijk armbestuur te Maastricht tot een re
geling te geraken, in Juli werd verleend : 

dat het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Sociale Zaken te Eindhoven van 
oordeel is, dat zich hier een geval voordoet, 
waarin art. 40, tweede lid, der Armenwet 
toepassing behoort te vinden, waartoe het 
aanvoert, dat het burgerlijk armbestuur te 
Maastricht indirect invloed heeft uitgeoefend 
op de komst van Schefer te Eindhoven, aan
gezien het in deze zaak een afzijdige houding 
heeft aangenomen, welke, in aanmerking ge
nomen de omstandigheden, waaronder Sche
fer naar Eindhoven verhuisde, niet te recht
vaardigen was; 

dat daarentegen de burgemeester van 
Maastricht, na het burgerlijk armbestuur al
daar te hebben gehoord, hier geen afschui
ving van een armlastige aanwezig acht, daar_ 
omtrent opmerkende, dat het burgerlijk arm
bestuur ontkent, ook maar den geringsten in
vloed te hebben uitgeoefend op het vertrek 
van Schefer naar Eindhoven; dat deze uit 
eigen wil op den dag der begrafenis van zijn 
vader met de echtgenoote van Verstappen 
naar Eindhoven is vertrokken; dat Schefer 
niet geheel zonder middelen was en eenige 
maanden bij zijn familie te Eindhoven heeft 
vertroefd zonder steun aan te vragen; 

0. dat niet is gebleken, dat tot de komst 
van Schefer te Eindhoven eenige invloed van 
de zijde van den burgemeester of het burger
lijk armbestuur te Maastricht heeft meege
werkt; 

dat het niet van het genoemde armbestuur 
kon gevergd worden, de zorg van deze inva
lide op zich te nemen, nu hij uit eigen bewe
ging en zonder geldelijke hulp naar Eind
hoven vertrok; 

dat mitsdien het bepaalde bij art. 40 der 
Armenwet hier geen toepassing kan vinden; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/,940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen- Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur besloten; 

te verklaren, dat zich hier geen geval voor
doet als bedoeld in art. 40, der Armenwet, en 
dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

28 October I943· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Wel heeft Maatschappelijk Hulpbe
toon te U. bevorderd de verhuizing der 
armlastige met haar gezin naar B . Even
wel waren blijkens verklaring van den 
directeur van den geneeskundigen en ge
zondheidsdienst te U. voor de armlastige 
dringende medische redenen aanwezig 
om naar B. te verhuizen. Ook overigens 
is komen vast te staan, dat, wilde het 
gezin voor ondergang worden behoed, 
verhuizing naar B. geboden was, waar de 
vrouw vandaan kwam en zich thuis ge
voelde en waar zij hulp en moreelen 
steun van hare familie kon verwachten, 
terwijl het geenszins uitgesloten was, dat 
zij aldaar gedeeltelijk in het onderhoud 
van haar gezin door arbeid zou kunnen 
voorzien. Onder deze omstandigheden 
en mede in aanmerking genomen dat 
Maatschappelijk Hulpbetoon te U. nog 
een jaar lang de ondersteuning heeft 
voortgezet, geeft de bevordering op ver
zoek der vrouw van haar verhuizing naar 
B . geen aanleiding tot toepassing van 
art. 40, 2e lid. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het geschil over de betaling van d e 
kosten van ondersteuning van de Weduwe J . 
Hendriks-Breukelmans; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
20 October 1943, No. 126); 

0. dat de Weduwe J. Hendriks-Breukel
mans na het overlijden van haar echtgenoot 
in April 1941 met hare twee kinderen te 
Utrecht was achtergebleven, waar zij onder
stand genoot van Maatschappelijk Hulpbe
toon, dat tevoren geruimen tijd haar man had 
ondersteund, dat zij aldaar niet kon aarden 
en terug verlangde naar Limburg, waar zij 
woonachtig was geweest en haar familie was 
gevestigd; dat, toen het aan Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Utrecht meer en meer bleek, 
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dat de vrouw, die psychisch niet volkomen 
volwaardig is, te Utrecht verkommerde en 
het gezin slechts door vestiging in Limburg, 
bepaaldelijk bij de familie te Brunssum, te
gen ondergang gevrijwaard zou kunnen wor
den, in M ei 1941 aan Maatschappelij k Hulp
betoon te Brunssum werd verzocht, bij ver
huizing van het gezin daarheen de ondersteu
ning na een jaar te willen overnemen, waarop 
door deze instelling afwijzend werd geant
woord; dat niettegenstaande deze weigering 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht, toen 
de Directeur van den Gemeentelijken Ge
neeskundigen en Gezondheidsdienst aldaar 
had verklaard, dat voor de Weduwe H endriks 
dringende medische redenen aanwezig waren 
om haar naar Brunssum te laten vertrtkken, 
bij schrijven van 29 September 1941 aan 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Brunssum 
mededeelde, dat de vrouw met haar gezin op 
30 September daaraanvolgende naar Bruns
sum zou verhuizen en dat het zich bereid ver
klaarde, nog gedurende één jaar na de ver
huizing, alle eventueele kosten van armen
verzorging voor het gezin voor zijn rekening 
te nemen; dat op dien datum inderdaad de 
vrouw met hare beide kinderen op kosten 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht 
naar Brunssum is vertrokken; dat zij nog ge
durende een jaar door tusschenkomst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Brunssum 
ondersteuning van Maatschappelijk H ulpbe
toon te Utrecht heeft ontvangen; dat het ge
zin n a verloop van dat jaar ten laste van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Brunssum 
kwam; 

dat het bestuur van Maatschappelijk Hulp
betoon te Brunssum van oordeel is, dat, nu 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht heeft 
meegewerkt tot de vestiging van de Weduwe 
H endriks te Brunssum, art. 40, tweede lid, 
der Armenwet toepassing behoort te vinden, 
waarbij het er op wijst, dat het bedoelde ge
zin in verband met den jeugdigen leeftijd der 
kinderen en den zwakken lichamelijken toe
stand der vrouw vermoedel ijk nog 15 jaren 
of meer in ondersteuning zal moeten blijven; 

dat het bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Utrecht daarentegen meent, 
zich niet aan afschuiving van een armlastig 
gezin te hebben schuldig gemaakt, waartoe 
het aanvoert, dat het initiatief tot de ver
huizing is uitgegaan van de Weduwe H en
driks zelve; dat haar vertrek medisch nood
zakelijk was, dat de aard van haar toestand 
terugplaatsing eischte bij hare familie, waar 
voor haar moreele steun en hulp bij de op
voeding harer kinderen waren te verwachten; 
dat zij tot werken in staat is, dat door de be
reidverklaring v an de . zijde van Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Utrecht, de vrouw nog 
gedurende een jaar na de verhuizing te blij
ven ondersteunen, aan de billijkheid voldoen
de is tegemoet gekomen; 

0 . dat blijkens een verklaring van den Di
recteur van den Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst te Utrecht voor de Weduwe H en
driks dringende medische redenen aanwezig 
waren om naar Brunssum te verhuizen ; 

dat ook voor het overige is komen vast te 

staan,dat, wilde het gezin voor ondergang b e
hoed, verhuizing naar Limburg, met name 
naar Brunssum, geboden was, waar de vrcuw 
vandaan kwam en zich thuis gevoelde en 
waar zij hulp en moreelen steun van de ziide 
harer familie kon verwachten, terwijl het 
geenszins uitgesloten was, dat zij aldaar door 
arbeid gedeeltelijk in het onderhoud van haar 
gezin zou kunnen gaan voorzien; 

dat onder deze omstandigheden en mede 
in aanmerking genomen, dat Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Utrecht nog een jaar lang de 
ondersteuning h eeft voortgezet , de bevorde
ring op verzoek van de vrouw door deze in
stelling van de vestiging van het onderhavige 
gezin te Brunssum tot toepassing van art . 40, 
tweede lid, der Armenwet geen aanleiding 
geeft; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandschc De
partementen van Algemeen B estuur Leslo
t en: 

te beslissen, dat zich hier geen geval voor
doet als bedoeld in art. 40 der Armenwet en 
dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

28 October z943 . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Wel lag aan het mogelijk maken van 
de verhuizing geen onoirbaar motief ten 
grondslag, daar dit n a ingewonnen me
dische adviezen is geschied in verband 
met den gezondheidstoestand van de 
vrouw van den armlastige, welke een 
verhuizing wenschelijk deed zijn, doch 
dit levert · voor de handelwijze van de 
eerste gemeente g<"en rechtvaardiging op, 
aangezien de hulpverleening op andere 
wijze had kunnen en behooren te ge
schieden, zonder den last der ondersteu
ning op de tweede gemeente af te wen
telen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum 
tegen de beslissing van den Commissaris en 
de Bestuursraden der provincie Noordhol
land van 5 Januari 1943, ie afd. C .B . No. 1, 
Reg. 9/18573, waarbij het bestuur van den 
genoemden Gemeentelijken Dienst in zijn 
verzoek, om met toepassing van art. 40 der 
Armenwet te bepalen, dat de kosten door dien 
Dienst voldaan wegens ondersteuning van 
het gezin Hofstee gedurende zijn verblijf in 
de gemeente Hilversum van 25 Aug. 1939 
tot 8 April 1940 komen ten laste van den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelij-
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ken Steun te Amsterdam, niet-ontvankelijk 
is verklaard; 

Df'n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
13 October 1943, No. 134); 

0. dat, nadat het bestuur van den Gemeen
telijken Dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Hilversum tot den Commissaris en 
de Bestuursraden der provincie Noordholland 
het verzoek had gedaan om met toepassing 
van art. 40 der Armenwet te bepalen, dat de 
kosten, door deze instelling voldaan wegens 
ondersteuning van het gezin Hofstee, gedu
rende zijn verblijf in de gemeente Hilversum 
van 25 Augustus 1939 tot 8 April 1940 komen 
ten laste van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam, de 
genoemde Commissaris en Bestuursraden bij 
besluit van 5 Januari 1943, 1e afdeeling, C.B., 
No. 1, R eg. 9/18573, den verzoeker in zijn 
verzoek niet-ontvankelijk hebben verklaard, 
daarbij overwegende ten aanzien van de fei
ten, dat het echtpaar Hofstee-Sikkes zich in 
Augustus 1938 tot het Gemeentelijk Bureau 
voor Maatschappelijken Steun te Amsterdam 
heeft gewend met verzoek om verhuizing 
naar Hilversum, zulks met het oog op den 
gezondheidstoestand van de vrouw, die in 
ernstige mate lijdende was aan asthma; dat, 
aangezien zoowel de behandelende geneesheer 
als de Directeur van den Gemeentelijken Ge
neeskundigen en G~zondheidsdienst te Am
sterdam de verhuizing medisch noodzakelijk 
achtten, de medewerking van Hilversum is 
ingeroepen, waarop een afwijzend antwoord 
werd ontvangen, zulks op grond, dat de Ge
meentelijke Geneeskundige en Gezondheids
dienst in die gemeente geen reden tot ver
huizing aanwezig achtte; dat, nadat uit een 
ingewonnen nader advies van den Gemeen
telijken Geneeskundigen en Gezondheids
dienst te Amsterdam, vastgesteld na een on
derzoek door twee gemeente-artsen, was ge
bleken, dat het standpunt omtrent de medi
sche noodzakelijkheid van verhuizing naar 
Hilversum gehandhaafd bleef, aan den Direc
teur van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum 
van een en ander mededeeling is gedaan, met 
verzoek, voor het geval hij zijn afwijzend 
standpunt meende te moeten handhaven, 
niettemin tot steunverleening over te gaan 
en de procedure van art. 40 der Armenwet 
toe te passen; dat, nadat ook deze poging ge
faald had, aan het gezin Hofstee op het eind 
van Juli 1939 de gevraagde verhuiskosten 
zijn toegestaan en, gelet op het standpunt, 
ten aanzien van de ondersteuning door Maat
schappelijk Hulpbetoon te Hilversum inge
nomen, aan het gezin tevens ondersteuning 
van uit Amsterdam is verleend, in afwach
ting van een beslissing in hoogste instantie; 
dat naar aanleiding van een daartoe strek
kend verzoek van het Bestuur van de Bur
gerlijke Instelling voor Maatschappelijken 
Steun te Amsterdam, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken bij beschikking van 28 April 
1941 B .Z. No. 2 met toepassing van art. 32 
der Armenwet is bepaald, dat de kosten van 

ondersteuning van het gezin Hofstee, daar
onder begrepen de verstrekking van genees
middelen en van geneeskundige hulp, te re
kenen van 24 Augustus 1939 af, zoolang het 
gezin te Hilversum verbleef, komen ten laste 
van den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Hilversum, als ge
volg waarvan door Maatschappelijk Hulpbe
toon te Hilversum aan het bestuur van de 
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelij
ken Steun te Amsterdam is gerestitueerd een 
bedrag van f 346.09, zijnde het totaal van 
de kosten der door de laatstbedoelde instel
ling aan het gezin Hofstee tijdens zijn ver
blijf te Hilversum verleende ondersteuning; 
dat, wat betreft het verzoek v. d. Gem. dienst 
van Maatsch. Hulpbetoon te Hilversum, in
diening van een verzoek om toepassing van 
art. 40 der Armenwet alleen ontvankelijk is, 
indien het betreft een arme, die in de nieuwe 
plaats van aankomst op kosten van de ge
meente of van een aldaar gevestigde burger
lijke instelling van weldadigheid wordt on
dersteund; dat in het geval Hofstee onder
steuning door den Gemeentelijken Dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon of een ander or
gaan van openbare armenzorg te Hilversum 
niet heeft plaats gehad, doch integendeel in 
de ondersteuning, gedurende het geheele ver
blijf van het gezin te Hilversum, is voorzien 
door of vanwege de Burgerlijke Instelling 
voor Maatschappelijken Steun te Amster
dam, zoodat op dien grond de Gemeentelijke 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Hilversum in zijn verzoek om toepassing van 
art. 40 der Armenwet niet-ontvankelijk moet 
worden geacht; dat hieraan niet afdoet, dat 
de kosten van de bedoelde ondersteuning in
gevolge de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken dd. 28 April 1941 ten laste 
van den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Hilversum zijn ge
bracht, vermits door de betaling achteraf van 
de kosten der door anderen verleende onder
steuning niet wordt voldaan aan het essen
tieele vereischte voor een verzoek om toepas
sing van art. 40 der Armenwet, dat de arme 
in de gemeente van aankomst door een Bur
gerlijke Instelling van weldadigheid aldaar 
wordt ondersteund; dat, afgescheiden van het 
vorenstaande, in de omstandigheden, zooals 
die zich in dit geval hebben voorgedaan, voor 
toepassing van art. 40, 2e lid, der Armenwet 
geen aanleiding zou hebben bestaan, nu niet 
is gebleken, dat het initiatief tot verhuizing 
naar Hilversum niet van de armlastigen is 
uitgegaan, terwijl de voor de verhuizing ver
eischte medewerking door of vanwege de 
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelij
ken Steun te Amsterdam verleend, voldoende 
gerechtvaardigd moest worden geacht, nu het 
besluit daartoe kon steunen op het advies 
zoowel van den behandelenden geneesheer als 
van den Directeur van den Gemeentelijken 
Geneeskundigen en Gezondheidsdienst, welk 
laatste advies na bestrijding door den Ge
meentelijken Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst te Hilversum nader is gehand
haafd na een speicaal onderzoek door twee 
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gemeente-artsen; dat met name de omstan
digheid, dat de Gemeentelijke Geneeskun
dige en Gezondheidsdienst te Hilversum ter
zake een andere meening was toegedaan, hier 
geen gewicht in de schaal kon leggen en h et 
Bestuu r van de Burgerlijke Instelling voor 
M aatschappelijken S teun niet mocht weer-

. houden mede te werken aan een maatregel, 
waardoor de gezondheidstoestand van de 
vrouw en daardoor mede het welzijn van het 
gezin zou kunnen worden gebaat; 

dat van deze beslissing het B estuur van 
den Gemeentelijken Dienst voor Maa tschap
pelijk Hulpbetoon te Hilversum in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat in de bestreden 
beschikking wordt overwogen, dat een ver
zoek als het onderwerpelijke "alleen ontvan
kelijk is, indien het betreft een arme, die in 
de nieuwe plaats van aankomst op kosten van 
de gemeente of een aldaar gev est igde burger
lijke instelling van weldadigheid wordt on
dersteund" en v erder, ,,dat in het geval Hof
stee, in de ondersteuning gedurende het ge
heele verblijf van het gezin te Hilversum is 
voorzien door of vanwege de Burgerlijke In
stelling voor M aatschappelijken Steun te 
Amsterdam, zoodat op dien grond de Ge
meentelijke Dienst voor Maatschapp elijk 
Hulpbetoon te Hilversum in zijn verzoek om 
toepassing van art. 40 der Armenwet niet
ontvankelijk moet worden geacht"; dat deze 
overweging niet overeenstemt met de feiten; 
dat onmiddellij k na de komst te Hilversum 
en gedurende het geheele verblijf aldaar aan 
het gezin H ofstee door zijn instelling genees
kundige hulp - door een der Hilversumsche 
huisartsen - en medicamenten zijn verstrekt 
en wel tot een totaal bedrag van f 20.84; dat 
dus op het geval Hofstee, in strijd met de 
opvatting van den Commissaris en de Be
stuursraden van Noordholland, de aanhef van 
art. 40, 1e lid der Armenwet ten volle van 
toepassing is; dat het gemelde college v oorts 
overweegt, ,,dat voor toepassing van art. 40, 
2e lid der Armenwet geen aanleiding zou 
hebben bestaan, nu niet is gebleken, dat het 
initiatief tot verhuizing naar Hilversum niet 
van de armlastige is uitgegaan"; dat, in het 
midden gelaten van wie het aanvankelijk ini 
tiatief tot verhuizing is uitgegaan, in ver
band met de aanhalingen uit den brief van 
Maatschappelij ken Steun te Amsterdam dd. 
7 September 1939 toch wel de aandacht trekt, 
dat, toen het gezin Hofstee elke gedachte om 
naar Hilversum te verhuizen had laten varen, 
de gemelde instelling ongeveer zeven maan
den later het initiatief heeft genomen en aan
drang op het gezin heeft uitgeoefend om, zoo 
maar eenigszins mogelijk, het gezin naar Hil
versum te doen verplaatsen; dat immers Am
sterdam schriift, dat het "aanbod" harerzijds 
van November 1938 in Juli 1939 is herhaald, 
met garandeering van den steun, dat ten op
zichte van de aangehaalde overweging van 
het gemelde college voorts zij opgemerkt, dat 
er volgens art. 40 der Armenwet aanleiding 
bestaat tot toepassing van dit artikel, wan
neer goede redenen aanwezig zijn om te ver
moeden, dat op de verhuizing vanwege de 
gemeente van herkomst invloed is uitge-

oefend; dat dit, gezien de feiten , ongetwijfeld 
het geval is; dat verder wordt overwogen: 
,,terwijl de voor de verhuizing vereischte me
dewerking door of vanwege de Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijk en Steun te 
Amsterdam v erleend, voldoende gerechtvaar
digd moest worden geacht, nu het besluit 
daartoe kon steunen op het advies , zoowel 
van den behandelenden geneesheer als van 
den Directeur van den Gemeentelijken Ge
neeskundigen en Gezondheidsdienst, welk 
laatste advies, na bestrijding door den Ge
meentelijken Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst t e Hilversum, nader is gehand
haafd na een speciaal onderzoek door twee 
artsen"; dat ten opzichte van deze overwe
gin g zij opgemerkt, dat blijkbaar geen enkele 
aandacht is geschonken aan de overwegingen, 
orygenomen in de beslissing van den S ecreta
ris-Generaal dd. 19 December 1941, 1 betref
fende het R otterdamsche geval Ketting, 
waarop zijnerzijds speciaal de aandacht is ge
vestigd; dat het zich met de beslissing van 
den Commissaris en de Bestuursraden der 
provincie N oordholland niet kan vereenigen; 
dat het naa r zijne m eening destijds terecht 
de medewerking heeft geweigerd tot vesti
ging v an het gezin Hofstee in de gemeente 
Hilversum; dat trouwens het gemeentebe
lang dit gebood, dat elk b es tuur, dat zich 
zijn taak en plicht bewust is, zich zal moeten 
verzetten tegen plannen als door Amsterdam 
in het geval Hofstee ondernomen; dat voor 
vestiging geen enkele reden bestond; dat, 
toen d estijds Mejuffrouw Hofstee, wonende 
te Amsterdam, zich persoonlijk tot zijn bu
reau wendde om ondersteuning bij vestiging 
te Hilversum, haar, zooals nauwelijks be
hoefde te worden betoogd, geantwoord is , dat 
zij hierop niet behoefde te rekenen; dat alleen 
reeds uit hoofde van het feit , dat het betrok
ken gezin in de gem. A'dam woonde en aldaar 
ondersteuning genoot, haar, zulks in over
eenstemming met het bepaalde in artikel 30, 
1e lid der Armenwet, een ontkennend ant
woord moest worden gegeven; dat na de 
vestiging van het gezin Hofstee in Hilver
sum, zooals ook blijkt uit het besluit dd. 28 
April 1941, van Amsterdam uit in de nooden 
van het gezin werd voorzien, in afwachting 
van een beslissing in hoogste instantie, zoo
dat er toen voor zijn bestuur geen enkele 
aanleiding bestond om geldelijken steun te 
verleen en; dat trouwens een verzoek om gel
delijken steun na de vestiging te Hilversum 
ook niet bij zijn bestuur is ingekomen; dat 
uit het vorenstaande blijkt, dat niet aan twij 
fel onderhevig is, dat de Gemeentelijke In
stelling te Amsterdam invloed heeft uitge
oefend op de vestiging te Hilversum van het 
arme, steuntrekkende gezin Hofstee; dat in 
overeenstemming met de feiten mag worden 
gezegd, dat Amsterdam aandrang, ja zelfs 
overwegenden aandrang op de verhuizing 
heeft uitgeoefend; dat Amsterdam niet aileen 
de verhuiskosten heeft betaald, doch het ge
zin ook verderen steun heeft gegarandeerd; 
dat hierdoor Amsterdam zich schuldig heeft 

1 C. V. 1941 blz. 387. 



1943 28 OCTOBER 284 

11:emaakt aan afschuiving van armlastigen, als 
bedoeld in artikel 40 der Armenwet; dat Am
sterdam niettemin meent, dat zij niet in strijd 
met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld, 
omdat verhuizing van de vrouw van Hofstee 
naar elders, in verband met het asthma, 
waaraan zij lijdende was, noodzakelijk was; 
dat, zooals reeds hiervoor werd opgemerkt, 
het ziektegeval geenszins van emstigen aard 
wes; dat de directeur van den geneeskundigen 
dienst te Hilversum destijds verklaarde, dat 
er geen enkele medische reden en dus zeker 
geen medische noodzaak bestond, dat de pa
tiënt van Amsterdam naar Hilversum ver
huist; dat echter ook wanneer de gezond
heidstoestand van de vrouw van Hofstee ver
huizing naar een andere gemeente beslist 
noodzakelijk maakte, het onverantwoord was 
te handelen, gelijk Amsterdam heeft gedaan, 
door alle financieele risico eenvoudig op Hil
versum af te schuiven; dat in het analoge 
Rotterdamsche geval Ketting terecht wordt 
oogemerkt, dat de dienst een anderen weg 
had moeten inslaan om in hetgeen beide 
ziekelijke zoons van Ketting noodig hadden 
te voorzien, en verder : .,dat de verhuizing 
van Ketting naar de gemeente Hilversum op 
den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon 
in die gemeente een groot geldelijk risico 
laadde, met het oog waarop de bevordering 
van die verhuizing door den dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam, onder 
de omstandigheden, zooals die zich hier voor
deden, jegens den dienst van Maatsch. Hulp
betoon te Hilversum niet verantwoord mag 
heeten"; dat dit zijns inziens zonder eenige 
restrictie ook gezegd kan worden van de han
delingen van Amsterdam; dat ten opzichte 
van het Rotterdamsche afschuivingsgeval 
Amsterdam het navolgende standpunt in
neemt; dat de Instelling in haar brief aan den 
Commissaris der provincie Noord-holland dd. 
20 Maart 1942 schrijft : ,,Wij kunnen ons vol
komen vereenigen met de in dat besluit ge
noemde overweging, dat de gemeente Rotter
dam een anderen weg had moeten inslaan om 
in hetgeen beide ziekelijke zoons van Ketting 
noodig hadden, te voorzien. Het lag immers 
voor de hand in dat geval slechts de twee 
zoons naar een bijzondere plaats te doen 
overbrengen; de verhuizing van het geheele 
gezin was niet noodzakelijk, zoodat ook naar 
onze meening - aldus schri;ft het Bestuur 
van Maatschappelijken Steun te Amsterdam 
- die verhuizing jegens den dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon niet verant
woord mag heeten. Rotterdam had hier wel 
degelijk een anderen weg kunnen inslaan"; 
dat Amsterdam ten opzichte van het Rotter
damsche geval aanstonds de oplossing weet te 
geven, een oplossing welke voor Rotterdam 
niet onbelangrijke kosten zou medebrengen; 
dat Amsterdam betreffende haar eigen geval 
echter zelfs geen poging aanwendt tot een 
redelijke oplossing, doch zij alle geldelijke 
risico op Hilversum afschuift; dat Amster
dam ook in het geval Hofstee "een anderen 
weg had moeten inslaan"; dat zij wanneer 
zij inderdaad van oordeel was, dat plaatsing 
elders noodig was, deze beide oudjes in een 

inrichting had kunnen doen opnemen en wel 
op een wi.ize, dat het nog een geheel zelfstan
dig leven leidde; dat zij de oudjes had kun
nen toestaan elders tijdelijk een woning te 
betrekken met doorbetaling van den steun; 
dat meerdere financieele lasten dit voor Am
sterdam niet had medegebracht; dat in een 
analoog geval Amsterdam wèl dienovereen
komstig heeft gehandeld en aan zijne instel
ling heeft rrevraagd wekelijks voor rekening 
van Amsterdam den steun uit te betalen en 
voorts toezicht op het gezin te houden, dat 
dit een lange reeks van jaren door hem is ge
schied; dat het vanzelfsprekend is, dat het 
,,niet verantwoord mag heeten" om een an
dere gemeente te belasten met de kosten van 
een armlastig gezin als het gezin Hofstee, 
dat reeds jaren elders gesteund wordt en tot 
aan den dood van den langstlevende gesteund 
zal moeten worden, door eenvoudig een der
gelijk gezin op medische gronden - die in 
hooge mate in twijfel kunnen worden getrok
ken - naar elders te doen verhuizen; dat het 
in deze meening wordt versterkt door de 
eenige maanden na de beslissing van 19 De
cember 1941 tot stand gekomen regelinir. be
treffende het verleenen van medewerking 
voor verhuizing van ondersteunden naar een 
andere gemeente, tusschen de diensten van 
Maatschappelijk Hulpbetoon in de zeven 
groote gemeenten van ons land, waarbij in
tusschen zich reeds een groot aantal gemeen
ten heeft aangesloten, en welke regeling hem 
bij brief van 12 Augustus 1942 werd toege
zonden door den directeur van Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Rotterdam; dat in deze 
regeling onder meer, wanneer verhuizing op 
medische gronden noodzakelijk of dringend 
gewenscht is, wordt overeengekomen, dat de 
gemeente van herkomst nog gedurende een 
termijn van drie jaren (of zooveel korter als· 
de gemeente van vestiging bereid is de onder
steuning over te nemen) den steun voor hare 
rekeninP- neemt; dat de vorenbedoelde instel
lingen hiermede ziins inziens indirect wel 
heel duidelijk uitspreken, dat het doen ver
huizen van armlastige gezinnen naar een an
dere gemeente, op een wijze als door Rotter
dam en Amsterdam is geschied, niet verant
woord en niet geoorloofd is te achten ; 

0. dat bij dezerzijdsch besluit van 28 April 
1941 B.Z. No. 2 A met toepassing van artikel 
32 der Armenwet is bepaald, dat de kosten 
van ondersteuning, daaronder begrepen de 
verstrekking van geneesmiddelen en van P-e
neeskundige hulp, van het echtpaar Hofstee, 
te rekenen van 24 Augustus 1939 af, zoolang 
het in Hilversum verbleef, komen ten laste 
van den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Hilversum; 

dat inP-evolge deze beschikking de aanvan
kelijk door de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam be
taalde kosten van ondersteuning aan deze 
instellinir door den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilver
sum zijn gerestitueerd, zoodat de ondersteu
ning van het echtpaar Hofstee uiteindelijk 
door de voormelde burgerlijke instelling in de 
iremeente van aankomst is geschied; 
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dat dus in dit oozicht aan het vereischte 
van artikel 40 der Armenwet is voldaan, zoo
dat er voor een niet-ontvankelijkverklaring, 
als hier in de beslissing van den Commissaris 
en de Bestuursraden der provincie Noordhol
land is uitgesproken, geen aanleiding bestaat; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak : 
dat de verhuizing van het echtpaar Hofstee 

van Amsterdam naar Hilversum door het be
stuur van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam is 
bekostigd, zoodat vaststaat, dat tot de komst 
van dit gezin te Hilversum invloed door of 
van wege deze burgerlijke instelling heeft 
medegewerkt, welke in de gegeven omstan
digheden tot toepassing van art. 40, 2e lid 
der Armenwet had behooren te leiden; 

dat nu wel aan het mogelijk maken van de 
verhuizing door de voormelde instelling geen 
onoirbaar motief t en grondslag lag, en dit, 
na ingewonnen medische adviezen, is geschied 
in verband met den gezondheidstoestand van 
Mejuffrouw Hofstee, welke eene verhuizing 
uit Amsterdam wenschelijk deed zijn, doch 
dat zulks voor de handelwijze van de instel
ling voor Maatschappelijken Steun geen 
rechtvaardiging opleverde, aangezien de 
hulpverleening aan het gezin Hofstee op an
dere wijze had kunnen en behooren te ge
schieden, zonder den last der ondersteuning 
op de gemeente Hilversum af te wentelen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van § r der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris en de Bestuursraden van de pro
vincie Noordholland van 5 Januari 1943 re 
afdeeling C.B. No. r, Reg. 9/18573, te be
slissen, dat de kosten van ondersteuning van 
het gezin Hofstee, gedurende zijn verblijf te 
Hilversum van 25 Augustus 1939, tot 8 April 
1940, in totaal bedragende f 346.09, komen 
ten laste van de burgerlijke instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam. 

. (A. B .) 

:, November z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Voedselvoorzieningsbesluit 
art. 2; Econ. Sanctiebesluit 1941 art. r; 
Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941 art. r.) 

De bewezenverklaring houdt in, dat 
req. heeft gehandeld als bakker, georga
niseerd bij de Meelcentrale; elke bakker 
en dus zeker een bakker, die ongeveer 
135 K.G. roggemeel voorhanden en in 
voorraad heeft, behoort, ook al is hij 
georganiseerde bij de Meelcentrale, tot 
de in art. 2 Voedselvoorzieningsbesluit 
genoemde personen en is dus gehouden 
het onder art. 4 in dat artikel bepaalde 
na te komen. 

Het Voedselvoorzieningsbesluit houdt 
niet in, dat voor de krachtens dat besluit 
gegeven voorschriften zijn begripsbepa
lingen zullen gelden, maar art. 1 Akker-

bouwbesluit V.V.O. 1941 houdt in, dat 
dat besluit de terminologie van het 
Voedselvoorzieningsbesluit overneemt; 
tot deze terminologie behoort mede de 
in art. 2 van dat besluit gegeven begrips
bepaling van "verhandelen", in het ar
rest genoemd. 

De gequalificeerde misdrijven zijn 
strafbaar gesteld bij de artt. 22 Akker
bouwbesluit V.V.O. 1941 en 2 Voedsel
voorzieningsbesluit j 0

• art. 1 Econ. Sanc
tiebesluit 1941; uit de gegeven qualifi
catie blijkt duidelijk, dat de strafbepa
ling van laatstgenoemd artikel voor bei
de feiten door het Hof als de t oepasse
lijke strafbepaling is beschouwd. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van P . G. A.G., van beroep 
broodbakker, wonende te Grubbenvorst, rey. 
van cassatie tegen een arrest van het Ecou. 
Gerechtshof van 8 Dec. 1942, waarbij in hoo
ger beroep met vernietiging van een vonnis 
van den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Roermond de dato 9 Sept. 1942 , req. ter 
zake van twee misdrijven van "opzettelijk 
handelen in strijd met een voorschrift gesteld 
bij of krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit (no. 12/1941)" met aanhaling van de 
artt. 22 Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941, 2 
Voedselvoorzieningsbesluit, r Econ. Sanctie
besluit 1941, 10, 57 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van drie maanden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van art. 22 Akkerbouw

beslui t V.V.O. 1941, art. 2 Voedselvoorzic
ningsbesluit en art. 1 Econ. Sanctiebesluit, 

doordat : 
1 ,, . in het bestreden arrest het bewezen ver" 

klaarde is gequalificeerd als strafbaar volgens 
art. 22 Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941, welk 
artikel geen strafbepaling inhoudt; 

2 °. het koopen van rogge van telers in of 
omstreeks de maand April 1942 niet in strijd 
is met een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit uitgevaardigd verbod; 

3 °. uit het bewezen verklaarde niet blijkt, 
dat verdachte valt onder de categorie van 
personen, bedoeld in art. 2 van het Voedsel
voorzieningsbesluit, welk artikel met name 
geen verplichtingen oplegt aan den georgani
seerde, terwijl het feit dat men georganiseerd 
is bij de Nederlandsche Meelcentrale niet in
houdt, dat men meel verwerkt;" 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali 
ficatie en strafoplegging als voormeld, bewe
zen is verklaard, 

r. dat req. in of omstreeks de maand April 
1942 te Lottum opzettelijk heeft gekocht en 
ontvangen van J. K. en J . C., zijnde telers 
van rogge, van ieder 50 K.G. rogge, zulks ter
wijl hij wist, althans redelijkerwijs moest we
ten, dat hij door aldus te handelen, handelde 
in strijd met het krachtens het Voedselvoor•• 
zieningsbesluit uitgevaardigd verbod; 
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2. dat hij op of omstreeks 2 Juni 1942 te 
Lottum als bakker georganiseerd bij de Ne 
derlandsche Meelcentrale opzettelijk in voor
raad en voorhanden heeft gehad ongeveer 133 
K .G. roggemeel, welk roggemeel kort te vo
ren door hem was ontvangen, zonder dat van 
dit ontvangen en in voorraad hebben aantee
kening was gehouden in het door hem aange-· 
houden bakkersregister, zulks terwijl hij wist 
althans redelijkerwijze moest weten, dat hij 
door aldus te handelen, handelde in strijd 
met het krachtens het Voedselvoorzienings
besluit uitgevaardigd verbod; 

0. dat het eerste middel feitelijken grond
slag mist, aangezien het arrest inhoudt dat 
de gequalificeerde misdrijven strafbaar zijn 
gesteld bij de artt. 22 Akkerbouwbesluit V.V. 
0. 1941 en 2 Voedselvoorzieningsbesluit j 0

• 

art. 1 Econ. Sanctiebesluit 1941 en uit de 
gegeven qualificatie duidelijk blijkt, dat de 
strafbepaling van laatstgenoemd artikel voor. 
beide feiten door het Gerechtshof als de toe
passelijke strafbepaling is beschouwd; 

T en aanzien van het tweede middel, 
0. dat het Hof een gelijkluidend verw"!er 

heeft verworpen op dezen grond: ,,dat het 
Akkerbouwbesluit V.V.0. 1941, uitgevaar
digd krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit, de terminologie van laatstgemeld be
sluit zal hebben te volgen, terwijl dit laatste 
besluit in art. 1 (lees: art. 2) uitdrukkelijk 
onder "verhandelen" mede begrijpt het koo
pen"; 

0. dienaangaande : 
dat het Voedselvoorzieningsbesluit niet in

houdt dat voor de krachtens dat besluit ge-
. geven voorschriften zijn begripsbepalingen 

zullen gelden, maar art. 1 van het Akker
bouwbesluit V.V.0. 1941 inhoudt, dat dat 
besluit de terminologie van het Voedselvoor
zieningsbesluit overneemt; dat tot deze ter
minologie mede behoort de in art. 2 van dat 
besluit gegeven begripsbepaling van "ver
handelen", in het arrest genoemd; 

dat dus dit middel niet opgaat; 
0. dat het derde middel aldus is toegelicht, 

dat art. 2 van het Voedselvoorzieningsbesluit 
geen verplichtingen oplegt aan een georgani
seerde en anderzijds het feit, dat m en geor
ganiseerde is, nog niet inhoudt, dat men meel 
verwerkt en dus valt onder de categorie van 
personen bedoeld in art. 2 van het Voedsel
voorzieningsbesluit en het onder 2 telaste ge
legde nog geen strafbaar feit inhoudt; 

0. hieromtrent: 
dat de bewezenverklaring inhoudt, dat req. 

heeft gehandeld als bakker, georganiseerd bij 
de Meelcentrale en elke bakker en dus zeker 
een bakker, die ongeveer 133 K.G. roggemeel 
voorhanden en in voorraad heeft, ook al is 
hij georganiseerde bij de Meelcentrale, be
hoort tot de in art. 2 van het Voedselvoorzie
ningsbesluit genoemde personen en dus ge
houden is het onder 4 in dat artikel bepaaldtc 
na te komen; 

dat dus voormeld betoog niet opgaat en 
het middel niet tot cassatie kan leiden; 

0. ambtshalve: 
dat het bewezenverklaarde moet worden 

gequalificeerd als "opzettelijk in strijd han-

delen met een voorschrift, gesteld bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
(no. 12/r941) met uitzondering van het voor. 
schrift gesteld bij art. 13, meermalen ge
pleegd; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch allee;r. 
voor zooveel betreft de qualificatie van het 
bewezen verklaarde, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
hiervoren vermeld; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie v~m 
den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

I November z943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wegenverkeersregeling art. 
2.) 

De Rechtbank heeft uit den inhoud 
van de bewijsmiddelen het bewezenver
klaarde feit kunnen afleiden, in het bij 
zonder het bewezenverklaarde onvol
doende rekening houden met de losloo
pende veulens in verband met de be
kendheid van verd. met het gevaar, dat 
losloopend vee plotseling den rijweg 
oversteekt en zijn desalniettemin blijven 
doorrijden met de snelheid waarmee hij 
was aangekomen (50 à 55 KM.) totdat 
hij vlak bij de veulens was. Het bewe
zenverklaarde levert op overtreding van 
art. 2 Wegenverkeersregeling, bepalende 
onder andere, dat elke weggebruiker zich 
op een zoodanige wijze dient te gedra
gen, dat het verkeer niet in gevaar kan 
worden gebracht. 

Op het beroep van F. F. W., wonende te 
Santpoort, van beroep expediteur, req. van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Haarlem van 27 Mei 1943, waarbij 
met vernietiging in hooger beroep van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht al
daar van 24 Febr. 1943, req. ter zake van : 
,,een bepaling van de "Wegenverkeersrege
ling" overtreden", met aanhaling van de artt. 
2 en 42 dier Regeling en 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van 2 5 gulden 
en 15 dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, en2.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"S., althans v. t. van de artt. 35a, 351, 358 

en 359 Sr. en de artt. 2 en 42 der Wegenver
keersregeling, in ieder geval van eenig ander 
wettelijk voorschrift, doordat de Rechtbank 
op grond van de bewijsmiddelen bewezen 
heeft verklaard dat verdachte het hem ten 
laste gelegde heeft begaan en dat dit oplevert 
een strafbaar feit, zulks ten onrechte, omdat 
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet valt af 
te leiden, dat verdachte het hem ten laste 
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gelegde heeft begaan en ten onrechte wordt 
aangenomen, dat het feit, indien bewezen, 
strafbaar zou zijn; 

0 . dat bij het bestreden vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij te Velsen op 19 
Dec. 1942, omstreeks 16 uur, als bestuurder 
van een zeswielig motorrijtuig, daarmede rij
dend over den voor het algemeen verkeer 
openstaanden weg, den Amsterdamscheweg, 
en komend uit de richting Amsterdam, on
voldoende rekening heeft gehouden met twee 
op voormelden weg losloopende veulens, zoo
dat hij met het door hem bestuurde motor
rijtuig één van beide veulens heeft aange
reden; immers hij, verdachte, was ondanks 
de aanwezigheid van vermelde veulens met 
een snelheid van 50 à 55 kilometer per uur 
blijven doorrijden; 

0. wat het middel betreft: 
dat de bewezenverklaring steunt op de vol

gende bewijsmiddelen : 
a. een p.-v. door C. van der Jagt, hoofd

agent van politie, tevens onbezoldigd rijks
veldwachter op den ambtseed opgemaakt en 
onderteekend de dato 20 Jan. 1943, waarvan 
de korte inhoud door den Voorzitter is mede
gedeeld, onder meer inhoudende de verkla
ring van req. dat hij op 19 Dec. 1942 te om
streeks 16 uur als bestuurder van een zes
wielig motorrijtuig reed op de Amsterdam
scheweg onder de gemeente Velsen, komende 
uit de richting Amsterdam en rijdende met 
een snelheid van naar schatting 50 à 55 K.M. 
per uur; dat hij toen op een afstand van 200 
meter voor hem twee paarden in zijn richting 
zag naderen; dat deze paarden naast elkaar 
liepen en ongeveer op de grens van den rij
weg en den grasberm geheel rechts van den 
weg; 

dat hij, toen hij die beesten tot op onge
veer 25 à 30 meter genaderd was, zag dat het 
losloopende veulens waren; dat hij, niettegen
staande hij door het dagelijks omgaan met 
vee, bekend was met het gevaar, dat zoo
danige losloopende dieren plotseling den rij
weg kunnen oversteken, op dat moment er 
geen rekening mede heeft gehouden en met 
de snelheid, waarmede hij aangekomen was, 
is blijven doorrijden tot op het moment toen 
hij vlak bij de veulens wa!\; dat toen hij vlak 
bij de beesten was, het linksloopende veulen 
zich plotseling omkeerde en den rijweg op
liep, zoodanig dat het voor den linkerkant 
van ~ijn auto kwam, waarbij het beest door 
dien linkervoorkant werd geschept; dat de 
aanrijding ongeveer geschiedde met de snel
heid van 50 à 55 K .M . per uur, waarmede hij 
aangekomen was; 

b. de verklaringen ter terechtzitting van 
de rechtbank afgelegd door : 

den getuige J. J . van der Zon: dat op 19 
Dec. 1942 te omstreeks 16 uur twee veulens 
los liepen over den voor het algemeen ver
keer openstaanden rijweg, den Amsterdam
scheweg te Velsen, gaande in de richting Am
sterdam; dat zij nu eens op den weg en dan 
weer op den berm aan hun rechterkant van 
den weg liepen; dat een van die veulens toen 
op dien weg aangereden is door een door 

verdachte bestuurd wordend motorrijtuig, 
hetwelk uit de richting Amsterdam over dien 
weg aan kwam rijden; 

den getuige J. H. Duineveld: dat hij zich 
op 19 Dec. 1942 te omstreeks 16 uur bevond 
in de cabine van een door verdachte bestuurd 
wordend zeswielig motorrijtuig, hetwelk reed 
over den voor het algemeen verkeer open
staanden weg, den Amsterdamscheweg te 
Velsen, komend uit de richting Amsterdam 
met een snelheid van naar schatting 50 à 55 
K.M. per uur; dat hij toen op eenige afstand 
twee paarden in hun richting aan zag komen 
loopen; dat toen de auto voormelde paarden 
genaderd was een daarvan plotseling voor de 
auto sprong en daardoor aangereden is; dat 
hij niet gemerkt heeft, dat verdachte vóór die 
aanrijding zijn snelheid verminderd heeft; 

0. dat de rechtbank uit den inhoud van 
voormelde bewijsmiddelen het bewezen ver
klaarde feit heeft kunnen afleiden, in het bij
zonder het bewezen verklaarde onvoldoende 
rekening houden met bedoelde losloopende 
veulens in verband met zijn bekendheid met 
het gevaar dat losloopend vee plotseling den 
rijweg oversteekt en zijn desalniettemin blij
ven doorrijden met de snelheid waarmee hij 
was aangekomen totdat hij vlak bij de veu
lens was; 

dat het bewezen verklaarde feit oplevert 
de overtreding van een bepaling der Wegen
verkeersregeling, en wel van art. 2, bepalende 
onder andere dat elke weggebruiker zich op 
een zoodanige wijze dient te gedragen dat 
het verkeer niet in gevaar kan worden ge
bracht; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

· r Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen . Holsteijn]. 

(N. J.) 

1 November 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. betr. strafbevelen, 
strafbeschikkingen en aan kosten onder
worpen waarschuwingen, art. 21.) 

Het middel - er van uitgaande, dat 
de Kantonrechter terecht, zoowel de 
dagvaarding, die verwijst naar een tegen 
den gerequi reerde uitgevaardigde straf
beschikking, geldig verklaarde, als die 
strafbeschikking onbevoegd uitgevaar
digd achtte - stelt de vraag aan de orde, 
of de Kantonr., zijnde het bevoegde ge
recht dat van de zaak kennis nam, nadat 
de gerechtelijke beslissing werd verzocht, 
met deze beslissingen kon volstaan, dan 
wel de zaak had moeten onderzoeken, als 
ware zij op de wijze, in het W. v. Sv. 
omschreven, ter terechtzitting aanhangig 
gemaakt, m.a.w., alsof geen strafbeschik
king ware uitgevaardigd. Deze vraag 
moet bevestigend worden beantwoord. 

Voor een niet-ontvankelijkverklaring 
van het 0. M ., wegens het ontbreken 
van een bevoegd uitgevaardigde strafbe
schikking bestond geen reden. 
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Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Arnhem, req. van 
cassatie tegen een vonnis van het Kantonge
recht aldaar van 30 Juni 1943, (N. J. 1943 
N ° . 599, Red.), gewezen in de zaak van dien 
Ambtenaar, ambtshalve eischer, tegen P. W. 
K., hoogleeraar, wonende te Velp, gemeente 
Rheden, bij welk vonnis de ambtenaar 0. M. 
niet-ontvankelijk is verklaard in zijn vorde
ring. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

de req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"S. of v. t. van de artt. 1 tot en met 8, 9 

tot en met 13, alsook 18, 19, 20 en 21 van 
Verordening g9/r 942 van 18 Sept. 1942, art. 
7 en 42 Wegenverkeersregeling, van de artt. 
348 tot en met 352 j 0

• 398 Sv. en van par. 
2 en ., der verordening no. 3/r940 en par. 1 
van de verordening no. 23/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, doordat de Kantonrechter, 
na te hebben vastgesteld, dat de Burgemees
ter, die een strafbeschikking als bedoeld in 
art. 9 van gemelde verordening had uitge
vaardigd, daartoe in casu niet bevoegd was, 
overweegt als is vermeld in de hiervoren me
degedeelde overwegingen, genummerd 12 tot 
en met 16, en op die gronden req. niet-ont
vankelijk heeft verklaard, zulks t en onrechte, 
want: 

1. De rechter had niet alleen moeten vast
s tellen - gelijk terecht zulks is geschied -
dat de Burgemeester onbevoegd was, doch 
tevens de zaak moeten onderzoeken en den 
verdachte moeten veroordeelen waardoor, in
gevolge art. 21 lid 3 der verordening 99/1942, 
dus ook zonder uitdrukkelijke vernietiging 
als bedoeld in het tweede lid van art. 403 Sv. 
de beschikking van den Burgemeester zou 
zijn vervallen. De vrees van den Kantonr., 
dat aldus den verdachte, ingevolge art. 21 
lid 4 der Verordening 99/ 1942 , het recht van 
hooger beroep, (voorzoover dat ingevolge 
art. 44 Wet R. 0. in verband met de over
treden wetsvoorschriften mocht bestaan) zou 
kunnen worden ontnomen, is ongegrond, daar 
art. 21 lid 4 der Verordening 99/1942 slechts 
doelt op gevallen, waarin een strafbeschik
king als bedoeld in art. 9 der verordening 
99/1942 mogelijk zou zijn geweest. 

2. Ten onrechte meent de Kantonrechter 
dat req. gerechtigd zoude zijn, een onbe
voeg~ gegeven strafbeschikking gelijk te stel
len met een "ongegronde" stra!beschikking 
als bedoeld in art. 18 lid .1 en deze mitsdien 
oo te heffen. Het woord "ongegrond" in dat 
artikel heeft betrekking op gevallen, als be
doeld in art. ~ ~2 lid 1 en misschien ook op 
gevallen als b~doeld in art. 152 lid 2 Sv., 
doch niet op net geval van onbevoegdheid 
van dengene, die de strafbeschikking had uit
gevaardigd. Dat het woord "ongegrond" in 
art . 18 niet beteekent "onbevoegdelij k uitge
vaardigd". blijkt in de eerste plaats uit het 
woord zelf in verband met het gewone 
spraakgebruik, in de tweede plaats uit het 

feit, dat de ongegronde beschikking in art. 18 
in één adem wordt genoemd met een ander 
geval, waarin ook van vervolging behoort te 
worden afgezien en in de derde plaats uit het 
feit,dat in art. 21 lid 2 hetzelfde woord wordt 
gebruikt als reden tot vrijspraak. Er is geen 
enkele aanleiding om te veronderstellen, dat 
het woord in art. 18 een andere beteekenis 
zou hebben dan in art. 2 1." 

0. dat den gerequireerde, onder verwijzing 
naar een tegen hem door den Burgemeester, 
politiegezagdrager in de gemeente Rheden, 
uitgevaardigde strafbeschikking, is telastege
legd: dat hij op 2 Juni 1943 te Velp, gemeen
te Rheden, als bestuurder van een rijwiel, 
daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de 
1-<embrandtlaan, zonder dat dit rijwiel was 
voorzien van tenminste één bel, waarvan het 
geluid op een afstand van 50 meter duidelijk 
hoorbaar was; 

0. dat bij die strafbeschikking is overwo
gen: dat genoemd feit oplevert overtreding 
van art. 58 van het Motor- en Rijwielregle
ment, strafbaar gesteld bij art. 73 van dat 
Reglement, en aan den gerequireerde is op
gelegd de straf van een geldboete van twee 
gulden, bij niet-betaling te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van één dag; 

0. dat de Kantonrechter wijders heeft 
overwogen: 

3. dat de Ambtenaar 0. M. tot nietigver
klaring der dagvaarding heeft gerequireerd 
op dezen grond, dat de strafbeschikking van 
den Burgemeester der gemeente Rheden, 
waarnaar in de dagvaarding ter omschrijving 
van het telastegelegde feit wordt verwezen, 
door dien Burgemeester onbevoegd is uitge
vaardigd, immers een strafbeschikking in
houdt wegens overtred ing door verdachte van 
art. 58 van het Motor - en Rijwielreglement, 
strafbaar gesteld b ij art. 73 van dat Regle
ment, welke overtreding niet is genoemd in 
art. Q van de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
Gebied betreffende strafbevelen, strafbe
schikkingen en aan kosten onderworpen 
waarschuwingen van 18 Sept. 1942 (Veror
dening 99/1942), zoodat de dagvaarding niet 
verwijst naar een bevoegd uitgevaardigde 
strafbe~chikking en derhalve niet een vol
doende opgave van het telastegelegde feit 
zou behelzen; 

4. dat blijkens de bovenvermelde overge
legde st ukken verd., tegen wien de bedoelde 
strafbeschikking is uitgevaardigd, op 7 Juni 
1943 (te lezen: 8 Juni 1943 ) blijkens een daar
van opgemaakte acte van 8 Juni 1943 een 
gerechtelijke beslissing heeft verzocht en het 
0. M., nu het niet handelde overeenkomstig 
het bepaalde bij de artt. 18 lid 3 of 19 der 
Verordening 90/H142, verplicht was de zaak 
volgens art. 20 dier verordening ter terecht
zitting aanhangig te maken, waarbij in de 
dagvaarding ter aanduiding van de strafbare 
handeling naar de strafbeschikking mocht 
worden verwezen krachtens alinea 2 van 
laatstgenoemd artikel, zoodat de dagvaar
ding ook in dit opzicht geldig is; 

.5. dat inderdaad blijkens de voormelde 
K. 2663 
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strafbeschikking de daarin opgenomen straf 
aan verdachte is opgelegd wegens overtre
ding van art. 58 van het Motor- en Rijwiel
reglement, strafbaar gesteld in art. 73 van 
dat Reglement, terwijl deze overtreding niet 
wordt genoemd in art. g lid I der Verorde
ning gg/1942, zoodat de Burgemeester der 
gemeente Rheden niet bevoegd was terzake 
een strafbeschikking uit te vaardigen; 

6. dat naar aanleiding van het requisitoir 
van den Ambtenaar 0. M. de vraag rijst, of 
het in de strafbeschikking als bewezen 
aangenomen feit mede een overtreding op
levert van een verordening, besluit of uit
voeringsvoorschrift, wel genoemd in boven
vermeld artikel, in het bijzonder van art. 7 
der Wegenverkeersregeling (Besluit 193/ 
1941), onder meer bepalende, dat de bestuur
der van elk voertuig - waaronder krachtens 
art. 1 lid I ook wordt verstaan een rijwiel -
er voor dient te zorgen, dat het voertuig aan 
de wettelijke voorschriften voldoet; 

7. dat bedoelde bepaling van art. 7, dat 
als opschrift draagt "het besturen van voer
tuigen". in samenhang met de onmiddellijk 
voorafgaande - en volgende bepalingen de 
verantwoordelijkheid van den bestuurder 
vaststelt voor den toestand, waarin het voer
tuig verkeert, doch geenszins zelve een voor
schrift geeft omtrent dien toestand; 

8. dat derhalve overtreding van eenig 
strafbaar gesteld voorschrift betreffende den 
toestand van een voertuig niet tevens is een 
overtreding van bedoelde bepaling van art. 
7, doch daaruit voorzooveel noodig de straf
rechtelijke aansprakelijkheid van den be
stuurder voor die overtreding volgt; 

Q. dat de iuistheid hiervan blijkt uit de om
standigheid, dat de strafbepalingen der Mo
tor- en Riiwielwet en van het Motor- en 
Rijwielreglement ook in zooverre zijn ge
handhaafd en niet in art. 44 Wegenverkeers
re!,(eling buiten werking zijn gesteld; 

10. dat overigens zelfs indien moest wor
den aanl!enomen, dat het in de strafbeschik
king als bewezen aangenomen feit ook een 
overtreding zou opleveren van art. 7 en straf
baar zou zijn krachtens art. 44 Wegenver
keersregeling, alleen de bijzondere strafbe
paling van art. 73, j 0

• 58 van het Motor- en 
Rijwielreglement in aanmerking zou komen 
krachtens art. -~S al. 2 Sr.; 

u . dat derhalve de Burgemeester der ge
meente Rheden ook niet krachtens art. 7 j 0 • 

art. 44 Wegenverkeersregeling - daargela
ten dat deze artikelen niet als toegepast in de 
Strafbeschikking zijn vermeld - bevoegd 
was terzake een strafbeschikking uit te vaar
digen; 

u . dat de Verordening qq/ 1942 omtrent de 
taak van den Rechter, indien de zaak over
eenkomstig art. 20 door het 0. M. is aanhan
gig gemaakt, slechts in art. 2 1 bepaalt, dat 
de verdachte moet worden vrijgesproken, in
dien het gerecht de strafbeschikking onge
grond acht; 

q. dat, daar~laten of een onbevoegd ge
geven strafbeschikking ongegrond zou kun
nen worden genoemd, vrijspraak een onder
zoek van de zaak zelve veronderstelt en dit, 

L. 1943 

indien de betreffende strafbeschikking, zoo
als in casu, onbevoegd is uitgevaardigd, niet 
aan de orde komt, tenzij de behandeling ter 
terechtzitting oo grond van een dagvaarding 
volgens art. 20 der Verordening g9/1942 uit
gebracht, zou moeten plaats vinden alsof 
geen strafbeschikking ware uitgevaardigd; 

14. dat wel art. 2 1 lid 3 hierop wijst, doch 
dit overigens onaannemelijk is, reeds omdat 
dan de verdachte in geval van veroordeeling 
na een nietige- of een onbevoegd uitgevaar
digde strafbeschikking het recht van hooger 
beroep zou missen krachtens art. 21 lid 4; 

15. dat de aard van een strafbeschikking 
en de bepalingen der Verordening gg/1942 in 
het bijzonder het ontbreken van een regeling 
als neergelegd in art. 403 tweede alinea Sv., 
een behandeling door den Rechter op de wijze 
en met de gevolgen als de behandeling van 
een verzet tegen een rechterlijke uitspraak 
uitsluiten, zoodat niet met vernietiging van 
de onderhavige strafbeschikking de Burge
meester van Rheden onbevoegd kan worden 
verklaard wegens het door hem als bewezen 
aangenomen feit een strafbeschikking uit te 
vaardigen; 

16. dat echter de Ambtenaar 0. M., die de 
zaak op de basis van een onbevoegd uitge
vaardigde strafbeschikking verder vervolgt 
inplaats van deze met toepassing van art. 18 
alinea 3 der meergenoemde verordening op 
te heffen, niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard wegens het ontbreken van een be
voegd uitgevaardigde strafbeschikking; 

0. dat het middel - er van uitgaande, dat 
de Kantonrechter terecht, zoowel de dag
vaarding, die verwijst naar een tegen den ge
requireerde uitgevaardigde strafbeschikking, 
geldig verklaarde, als die strafbeschikking 
onbevoegd uitgevaardigd achtte - de vraag 
aan de orde stelt, of de Kantonrechter, zijnde 
het bevoegde gerecht dat van de zaak kennis 
nam, nadat de gerechtelijke beslissing werd 
verzocht, met deze beslissingen kon volstaan, 
dan wel de zaak had moeten onderzoeken, 
als ware zij op de wijze, in het Wetboek van 
Strafvordering omschreven, ter terechtzitting 
aanhangig gemaakt, met andere woorden, 
alsof geen strafbeschikking ware uitgevaar
digd; 

0. dat deze vraag bevestigend moet wor
den beantwoord; 

0. immers, dat art. 20 der Verordening 
99/1g42 betreffende strafbevelen, strafbe
schikkingen en aan kosten onderworpen 
waarschuwingen, (Verordeningenblad aflev. 
24, uitg. IQ Sept. 1g42) voorschrijft dat het 
0. M., indien het niet handelt overeenkom
stig het bepaalde bij art. 18 lid 2 of art. 19, 
de zaak ter terechtzitting aanhangig maakt 
en het tweede lid van art. 20 wel is waar be
paalt, dat in de dagvaarding ter aanduiding 
van de strafbare handeling een verwijzing 
naar de strafbeschikking voldoende is , doch 
deze ter vereenvoudiging gegeven bepaling 
geenszins dwingt tot de opvatting dat ove
ril!ens eene ar,,dere behandeling, als in het 
Wetboek van Strafvordering omschreven, 
zou moeten plaats vinden; 

0 . dat ook art. 21 er op wijst, dat de be-
19 
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handeling van de zaak door het bevoegde ge
recht, door de strafbeschikking niet wordt 
beïnvloed, behoudens dat de op grond van 
de strafbeschikking reeds ten uitvoer gelegde 
straf op de door het gerecht opgelegde straf 
in mindering wordt gebracht; 

0. dat wel het 4e lid van art. 21 bepaalt, 
dat tegen de uitspraak van het gerecht geen 
hooger beroep openstaat doch deze bepaling 
geenszins medebrengt - gelijk de Kanton
rechter besliste - dat het gerecht wanneer 
het een onbevoegd gegeven strafbeschikking 
betreft, zich van eene beslissing om de voor 
hem bij dagvaarding aanhangig gemaakte 
zaak zou moeten onthouden ; 

0. dat ook uit geen enkele andere bepaling 
van de bedoelde verordening volgt, dat een 
onbevoegd uitgevaardigde strafbeschikking 
in eenig opzicht de behandeling der zaak door 
het bevoegde gerecht zoude beïnvloeden, zoo
dat de Kantonrechter na het onderzoek ter 
terechtzitting had moeten treden in een on
derzoek, als in de artt. 345 en volgende, jP. 
art. 398 Sv. voorgeschreven; · 

· O. dat zulks mede brengt, · dat voor eene 
niet-ontvankelijkverklaring van het 0. M., 
wegens het ontbreken van een bevoegd uit
gevaardigde strafbeschikking geen reden be
stond, en ook t.a.v. de hierop doelende grief 
het middel gegrond is; 

O. dat het bestreden vonnis derhalve niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak t .a .v. de 
niet-ontvankelijkverklaring van den Ambte
naar 0. M .; 

Verklaart dien Ambtenaar ontvankelijk in 
zijn vordering ; 

En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. O.; 

Verwijst de zaak naar het Kantongerecht 
te Arnhem om, met inachtneming van dit 
arrest, op de bestaande dagvaarding te wor
den berecht en afgedaan. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusievan 
den Adv.-G en. Holsteijn , die o.m. opmerkte: 

,,Req. gaat blijkens het door hem aange
voerde accoord zoowel met 's Kantonrechters 
geldigverklaring van de dagvaarding als m et 
's Kantonrechters vaststelling van d e onbe
voegdheid van den B urgemeester. Ook ik 
acht die geldigverklaring en vaststelling te
recht geschied zulks op de door den Kan
tonrechter in zijne hiervoren medegedeelde 
overwegingen, genummerd I tot en met n, 
gegeven gronden, met dien verstande dat 
m .i. in de tiende overweging naast art. 58 is 
in te voege n art. 60 van het Motor- en Rij
wielreglement, en in de tiende en de elfde 
overweging met art. 44 bedoeld zal zijn art. 
42 van de Wegenverkeersregeling. 

Req . verzet zich tegen zijne niet-ontvan
kelijkverklaring door den Kantonrechter; 
naar m ijne meening terecht en op afdoende 
gronden; ik vereenig mij volkomen met het 
door hem in zijn schriftuur aangevoerde, met 
dien verstande dat de Kantonrechter niet al
leen had moeten vaststellen dat de Burge
meester onbevoegd was doch tevens de zaak 
had moeten Öerechten en afdoen op de be-

staande dagvaarding. . . 
Mitsdien concludeer ik tot vemietigingvan 

het bestreden vonnis t.a.v. de niet-ontvan~
lijkverklaring van den Ambtenaar 0. M ,, tot 
ontvankelijkverklaring van den Ambtenaar 
0. M., en tot terugwijzing der zaak naat h~t 
Kantongerecht te Arnhem teneinde haar •te 
berechten en af te doen op de bestaande dag_-
vaarding. "] ___ (N. J.) 

4 Nov. 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929. Art. 58, re lid) . 

De gemeente-ambtenaar J. heeft zich, 
naar inmiddels is komen vast te staart, 
schuldig gemaakt aan "Herstellun9 unä 
Verbreitung deutschfeindlicher Schrif
ten". Hij kon deswege worden gestr'áft 
wegens veronachtzaming van het ge
meentebelang, 001< al bevond hij zich b ~j 
de oplegging dier straf nog slechts ondet 
verdenking en in voorloopige hechtenis 
bij de Sicherheitspolizei. · ·, ' l 

Tusschen het begane feit en de opge
legde straf van niet-eervol ontslag · be
staat geen onevenredigheid. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester der gemeente Utrecht, 

eischer in hooger beroep. voor wien ter open -
bare terechtzitting van 10 Juni 1943 en I'4 
October 1943 als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H . W. Wierda, advocaat te Utrecht, 

tegen: 
J., wonende te Utrecht, gedaagde •in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
van 10 Juni 1943 als gemachtigde is versche
nen Mr. A. Murman, advocaat te Utrècht;·t er 
openbare terechtzitting van 14 October 1943 
in persoon verschenen, bijgestaan dooi- zijn 
raadsman Mr. A . Murman, voornoemd. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen alsook als getuige, van wege eischer ter 
terechtzitting van 10 Juni 1943 medege
bracht, P . I. M . Thijssen , kapitein van poli--
tie te Utrecht ; · 

Wat aangaat de feiten van het twistgedin~: 
0 . dat eischer op grond'van de achtste ve~-, 

ordenin g van d en Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied van · 1 r Aug. 
1941, nr. 152/1941, betreffende bijzondere 
maatregelen op administratief rechtelijk ge
bied, waarnemende de taak van het Cöllege 
van Burgemeester en Wethouders, bij besluit 
van 2 October 1942 J., commies bij den dienst 
der gemeentewerken, heeft gestraft met niet
eervol ontslag uit den gemeente-dienst met 
ingang van laatstgenoemden datum; zulks na 
te hebben overwogen: 

dat J. op 26 Augustus 1942 in hechtenis is 
genomen door de Sicherheitspolizei, daar hij 
zich zou hebben schuldig gemaakt aan agita
tie door woord en geschrift tegen het Duit
sche rijk en de Duitsche we'ermacht en zich 
tot· ,,heden" in die hechtenis bevindt, zoodat 
wel als zeker is aan te nemen, dat zijn schuld 
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in . dezen bereids is komen vast te staan; 
· dat deze ambtenaar schriftelijk heeft ver

klaard, zoolang hij zijn ambt zou waarnemen, 
de verordeningen en andere bepalingen van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied en van de hem onderge
schikte Duitsche organen naar eer en geweten 
te zullen nakomen en zich te zullen onthou
den van elke handeling, gericht tegen het 
Dûitsche rijk of de Duitsche weermacht; 

dat hij als ambtenaar verplicht was, bij de 
door hem te vervullen taak "steeds in de eer
ste plaats het belang der Gemeente in het oog 
te houden"; 

dat hij had behooren en behoort te weten, 
dat hij allerminst met de vorenbedoelde 
"deutschfeindliche" agitatie het belang der 
gemeente onder de huidige omstandigheden 
diende en kon dienen, doch veeleer het tegen
deel: 

dat hij dan ook niet alleen zijn ambtsplicht 
op zeer grove wijze heeft geschonden, maar 
bovendien in ernstige mate de zijnerzijds ge
dane plechtige belofte heeft gebroken, wat 
hem te ernstiger moet worden aangerekend, 
nu hij in en door de speciale werkzaamheden, 
welke hij had te verrichten, in bijzondere 
mate het vertrouwen genoot, zoowel van de 
gemeentelijke, als van de Duitsche instanties; 

dat hij dan ook niet in den gemeentedienst 
kan worden gehandhaafd en hij daaruit bij 
wijze van straf niet-eervol dient te worden 
ontslagen en wel met ingang van heden; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 12 Maart 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- voormeld besluit heeft nietig verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden den Ra'ld 
verzoekende, het vonnis, waartegen beroep, 
te vernietigen en opnieuw rechtdoende, als
nog het beroep van J. tegen voormeld besluit 
ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat een besluit als het onderhavige kan 

worden aangevochten op de gronden, g"!
noemd in art. 58, lid 1 en 2, der Ambtenaren
wet 1929; 

0. dat de Raad allereerst wenscht te on
derzoeken, of het besluit feitelijk of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften; 

0. dat op grond van den inhoud der ge- · 
dingstukken, met name van de in het proces
verbaal van de terechtzitting van het Amb
tenarengerecht te 's- Gravenhage van :r9 Fe
bruari 1943 opgenomen, onder eede afgeleg
de, verklaring van den getuige Ch. L. Quéré, 
wethouder van openbare werken te Utrecht, 
van het aan den Raad overgelegde "Anklage .. 
schrift" van den "Deutschen Generalstaats
anwalt in den besetzten niederländischen Ge. 
bieten" dd. 19 November 1942 - waarin on
der meer vermeld staat: ,,Die Angeschuldig
ten" (onder wie J.) ,,sind geständig" - en 
van het uittreksel uit het vonnis van het 
,,Deutsche 0bergericht" dd. 5 Februari 1941, 
alsmede van de verklaring van den ter te
rechtzitting van den Raad van 10 Juni 1943 

onder eede gehoorden getuige P. i. M. Tflijs
sen, kapitein van politie te Utrecht, moet ~e
acht worden vast te staan, dat gedaagde zich 
althans in 1941 en in het begin van 1942 
heeft schuldig gemaakt aan "Herstellung und 
Verbreitung deutschfeindlicher Schriften"; 

0 . dat een gemeente-ambtenaar - hetgee-11 
gedaagde was - die onder de tegenwoordige 
omstandigheden dergelijke feiten begaat, zich 
schuldig maakt aan overtreding van art. 4 
van het Reglement voor de ambtenaren in 
dienst der gemeente Utrecht, in welk artikel 
hem o. a . is voorgeschreven steeds in de eerstr. 
plaats het belang der gemeente in het odg 
houdende, de hem opgedragen werkzaamhe
den te volbrengen; 

0. dat hij dientengevolge kon worden ge
straft met een der straffen, genoemd in art. 
54 van gemeld reglement, o. a. met de stràf 
van niet-eervol ontslag; 

0. dat het bestreden besluit dus niet strijdt 
met de genoemde artikelen, maar, integen
deel, is genomen overeenkomstig het bepaal
de bij die artikelen, zijnde voorts niet geble
ken van strijd met eenig ander toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat den Raad evenmin is gebleken, dat 
eischer bij het nemen van het bestreden be
sluit van zijn bevoegdheid, een ambtenaar, 
die in strijd met zijn plicht handelt, te straf
fen met niet-eervol ontslag, kennelijk een· 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven: 

0. met betrekking tot de vraag, of tusschen 
de gepleegde overtreding en de opgelegde 
straf onevenredigheid bestaat, dat deze vraag 
ontkennend moet worden beantwoord, aa(l
gezien de bezettende macht nu eenmaal han. 
delingen, als door gedaagde gepleegd, zeer 
ernstig acht en het plegen van dergelijke 
handelingen, door een gemeente-ambtenaa~, 
dientengevolge kan leiden tot verscherping 
van de verhouding tusschen de Duitsche i11-
stanties en de Nederlandsche bestuursorga
nen en daardoor tot benadeeling van de be 
langen van de Nederlandsche bevolking; 

0. dat dus met vernietiging van de uit
spraak, waarvan beroep, het door J. tegen 
het bestreden besluit van 2 0ctober 1942 in
gestelde beroep alsnog ongegrond moet wor
den verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van J. tegen het 

voormelde besluit van 2 0ctober 19,p alsnog 
ongegrond. (A. B.) 

4 Nov. 1943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement Art. 80). 

Plichtsverzuim (in een gemeentelijk 
ambtenarenreglement) omvat ook een 
onbehoorlijk levensgedrag en hieronder 
valt het als gehuwd - zij het niet met 
zij n echtgenoote samenwonend - amb
tenaar onderhouden eener ongeoorloof
de verhouding met een weduwe en het 
bestendigen daarvan, ondanks de waar
schuwing van gemeentewege. 
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Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van H., eischer in hooger 

beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden D., Wethouder 
dier gemeente, wonende aldaar, 

tegen: 
C., wonende te H., gedaagde in hooger be
roep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

. 0. dat eischer d .d. 2 0ctober 1942 het na
volgende besluit heeft genomen: 

• ,.De Burgemeester van H., ter waarneming 
van de taak van Burgemeester en Wethou
ders dier gemeente; 

0. dat hem uit een daaromtrent uitgebracht 
rapport is gebleken, dat het levensgedrag va~1 
C ., hulpvuilnisophaler bij den dienst der gt:
meentereiniging, enz. niet in overeenstem
ming is met de eischen, welke daaraan ten 
oozichte van een gemeente-ambtenaar kun
nen worden gesteld; 

0 . dat (de) Wethouder, meer in het bij
zonder belast met aangelegenheden den 5e
meentelijken geneeskundigen- en gezond
heidsdienst betreffende C., overeenkomstig 
het bepaalde bij het Ambtenarenreglement 
1934, heeft gehoord; 

Gelezen het verslag van het op 3 Septem
ber j.1. plaats gehad hebbende onderhoud van 
genoemden Wethouder met C.; 

Gelet op art. 85 van het Ambtenarenregle
ment 1934; 

Besluit: 
D en hulpvuilnisophaler bij den dienst der 

gemeentereiniging, enz. C. met ingang van 
25 0ctober 1942 ontslag uit den dienst te ver .. 
leenen, zonder genot der voordeelen, · bij de 
artt. 91 , 98 en 103 van genoemd reglement 
bepaald."; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam Lij uitspraak d.d. 3 Maart 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door C. tegen vorenbedoeld besluit ingestel
de beroep gegrond heeft verklaard, dat be
sluit heeft vernietigd en heeft verstaan, dat 
in overweging wordt gegeven C. alsnog te be
straffen met een schorsing gedurende twee 
maanden; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen (voeg bij: 
en het door C. tegen zijn besluit d.d. 2 0ct. 
1942 ingestelde beroep alsnog ongegrond te 
verklaren ;); 

ln rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geding moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden besluit op een der gronden, 
genoemd in art. 58, lid 1 en 2, der Ambtena
renwet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat voor den Raad op grond van de ge
dingstukken vaststaat: 

dat gedaagde, die tevoren was straatveger 
bij den .dienst der gemeentereiniging, enz. te 
R.;. bij besluit van het toenmalige Colle;:;e 
van Burgemeester en Wethouders dier ge-

meente met ingang van 1 Maart 1935 is be
noemd tot hulpvuilnisophaler bij dien dienst , 
op een daarbij bepaald weekloon, en als zoo
danig was ambtenaar in den zin van art. ~, 
lid 1, van het "Ambtenarenreglement 1934", 

dat gedaagde, hoewel gehuwd, niet met zijn 
vrouw samenwoont, hebbende deze , naar hij 
zegt, hem reeds verlaten in de tweede helft 
van 1939, waarna hij bij anderen in den kost 
is gegaan, zoo ook bij een weduwe, die niet 
gunstig bekend stond; 

dat hij met deze weduwe een ongeoorloofde 
verhouding heeft gehad; 

dat, nadat hem van gemeentewege was te 
kennen gegeven, dat die verhouding van hem 
niet kon worden geduld en dat hij moest ver
huizen, een ander kosthluis heeft betrokken: 

dat hij niettemin de relatie met die vrouw 
niet heeft verbroken en ook toen nog wel 
vleeschelijke gemeenschap met haar heeft 
gehad; 

0. dat, krai;htens het bepaalde in lid 1 , 

aanhef en sub f, van art. 85 van het "Amb
tenarenreglement 1934", aan den ambtenaar, 
die eenig voorschrift, in of krachtens deze 
verordening gegeven, overtreedt of zich ove
rigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, 
kan worden opgelegd de straf van ontslag .uic 
den dienst, zonder genot der voordeelen, bij 
de artt. 91, 98 en 10:-1 bepaald; 

0. dat naar 's Raads oordeel onder plichts
verzuim in voormeld art. 85 ook moet wor
den begrepen een onbehoorlijk levensgedrag, 
nemende de Raad op grond van hetgeen hier
voren o. m. is overwogen aan, dat gedaagde 
zich hieraan heeft schuldig gemaakt; 

0 . dat eischer dus bevoegd was gedaagde 
te straffen - en wel, zooals het in het be
streden besluit is overwogen, ter zake dat het 
levensgedrag van gedaagde niet in overeen
stemming is met de eischen, welke daaraan 
ten opzichte van een gemeente-ambtenaar 
kunnen worden gesteld - met ontslag, zoodat 
het b estreden besluit niet kan worden gezegd 
met laatstbedoeld artikel te strijden, zijnde 
den Raad ook overigens niet gebleken van 
het bestaan van eenig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede dat besluit 
zoude strijden; 

0 . dat den Raad ook niet is gebleken, dat 
eischer bij het nemen van zijn besluit van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat thans nog beantwoording behoeft 
de vraag, of tusschen de opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat, welke vraag de Raad ontkennend 
beantwoordt, waar gedaagde, niettegenstaan
de de waarschuwing van gemeentewege, de 
ongeoorloofde verhouding heeft bestendigd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat d F 
uitspraak, waarvan beroep, - waarbij trou
wens ten onrechte in het dictum het opleggen 
van een straf in overweging is gegeven of 
daartoe is geadviseerd, tot het geven van 
hoedanig advies immers niet eenige wette
lijke bepaling den ambtenarenrechter de be
voegdheid heeft verleend, - moet worden 
vernietigd en het beroep van C . tegen het 
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besluit van eischer, d.d. 2 October 1942, als 
nog ongegrond moet worden verklaard ; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van C. tegen het be-

sluit van den Burgemeester van H ., d .d . 2 
October 1942, alsnog ongegrond. 

(A. B .) 

8 Nov. 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 339; Slachtverbod 1940 
Rundvee art. 2). 

De eerste grief :n ist teitelijken grond
slag, omdat het H:if de bekendhe1ü v an 
req. met het feit, dat diens handelingen 
slachthandelingen waren, heeft afgeleid 
uit de voor het bewijs gebruikte verkla~ 
ring van verdachte ter terechtzitting. 

Ook de tweede grief faalt, omdat het 
Hof overweegt, dat het in overeenstem
ming is met het spraakgebruik en dus 
algemeen bekend, dat de door req. ver-

·,·, richte handelingen als slachten van het 
dier zijn te beschouwen. 

Het Hof heeft zich hiermede niet be
geven op het gebied van het bewijs, 
doch heeft het vorenstaande slechts aan
gevoerd om te betoogen waarom het aan 
bedoelde feitelijke bewering van ver-

, dachte geen geloof kan hechten. 

Op het beroep van A. M _- E., van beroep 
winkelier, wonende te Beuningen, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Arnhem van 22 April 1943, houdende in 
hooger beroep bevestiging van een vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank t e 
Arnhem d.d. 16 Maart1942, waarbij req. ter
zake van " opzettelijk in strijd handelen met 
een bij of krachtens het voedselvoorzienings
besluit gesteld verbod tot het slachten van 
rundvee met aanhaling van de artt. 1, 4, 7, 
18 van dat Besluit, 1, 2, 3, 7, 14, 15 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 1, 9, 36 Landbouwcrisis
wet 1933, 1, 2, 3, 5 Slachtverbod Rundvee 
1940, 91, 10, 33 Sr. , is veroordeeld tot eene 
gevangenisstraf van zes maanden met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
vleesch. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in hoo·• 
ger beroep bevestigd een vonnis van den 
Econ. Rechter aldaar, waarbij t en laste van 
den req. werd bewezen verklaard, dat hij te 
Beuningen op 4 Dec. 1941 slachthandelingen 
heeft verricht t. a. v. een kalf, zulks terwijl 
hij wist, dat het slachten van rundvee wette
lijk verboden was en hij dus opzettelijk han
delde in strijd met het desbetreffende slacht .. 
verbod en deze, wegens "opzettelijk in strij d 
handelen met een bij of krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod tot het 
slachten van rundvee" met toepassing van de 
artt. 1, 4, 7 en 18 van dat Besluit, de artt. 1, 
2, 3, 7, 14 en 15 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 en r, 2, 3 en 5 van het Slachtverbod 
Rundvee 1940 veroordeeld werd in een ie-

vangenisstraf van 6 maanden, met verbeurd
verklaring van het inbeslaggenomen vleesch. 

Bij memorie is één middel van cassatie 
voorgesteld door den raadsman van req. : 

S. of v. t . der artt. 338, 339, 359, 367, 415, 
423 Sv., de artt. r en 3 van het Besluit van 
den Secr.-Gen. van Justitie no. 71/41 door 
het vonnis van den Econ. Rechter te bevesti
gen na ter weerlegging van reg.'s verweer, 
dat hij wel wist dat slachten verboden was, 
maar meende dat dit alleen het dooden be
trof, doch niet wist, dat zijn handelingen t . a . 
v. het doode kalf als slachten moesten wor
den beschouwd, te hebben overwogen: ,.dat 
het in overeenstemming met het spraakge
bruik en daarom van zoo algemeene bekend
heid is, dat verdachte's handelingen eveneens 
als slachten zijn te beschouwen, dat het on
aannemelijk is, dat verdachte dit niet zou 
hebben geweten", waardoor het Hof in strijd 
met de wet aan de algemeene bekendheid het 
bewij s van bekendheid ook bij req. ontleende, 
terwijl bovendien die algemeene bekendheid 
door het Hof ten onrechte werd aangenomen. 

Aan de toelichting ontleen ik he volgende : 
Req. had in prima erkend dat hij wist, dat 

slachten verboden was. In appèl lichtte hij 
deze erkentenis nader toe doo, de verklaring, 
dat dit "slachten" , waarvan h~1 net verboden 
karakter kende, alleen het dooden omvatte. 
Req. heeft dus per saldo met erkend, geweteI) 
te hebben, dat het slachten in den ruimen 
zin, waarin dit woord in de telastlegging en de 
bewezenverklaring is gebruikt, verboden was, 
doch slechts dat hij deze wetenschap ·van het 
verboden karakter t. a . v. het dooden bezat. 
Door de wee~legging geeft het Hof te kennen, 
dat het deze nadere verklaring van req. niet 
beschouwt als een terugkomen op zijn in eer
sten aanleg gedane bekentenis - immers dan 
had het Hof volstaan met bevestiging zonder 
meer of met de toevoeging, dat voor deze ge
wijzigde houding geen redelijke grond was -
doch aanneemt, dat req. inderdaad nooit 
meer heeft willen bekennen dan deze be
perkte wetenschap. De ontbrekende weten
schap, t . w. van het verboden zijn der slacht.. 
handelingen aan een reeds gedood dier, leidt 
het Hof dan af uit het feit, dat de ruime be
teekenis van slachten algemeen bekend is, 
en daarom ook aan req. bekend moet zijn ge
weest. Dit is in strijd met H . R. 22 Juni 194:a, 
1942 no. 627. 

Ook overigens is volgens den raadsman 
's Hofs beslissing, dat de ruime beteekenis 
van "slachten" van algemeene bekendheid is, 
onjuist. Er zijn twee arresten van den Hoo
gen Raad noodig geweest, om de vraag van 
de beteekenis van dit woord afdoende te be
antwoorden (H. R. 27 April 1942, 1942 no. 
601 en 29 Juni 1942, 1942 no. 618) beide 
dateerende van na het onderhavige feit . Dat 
de vraag, of iets van algemeene bekendheid 
is, niet een feitelijke is , en derhalve ter be
oordeeling van den Hoogen Raad staat, 
meent req. te mogen afleiden uit H . R . 5 Dec. 
1927, N. J . 1928 blz.- 5. 

Voor een doeltreffende controle op de toe
passing van art. 339 Sv. is deze beoordeeling 
door den Hoogen Raad onmisbaar. De vraag, 
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of,de feitçlijke rechter aan de woorden " alge
meene bekendheid" in dit _artikel de juiste 
beteekenis heeft gehecht, is een rechtsvraag. 

Naar mijn meening bevat dit middel twee 
grieven. 

Iri. de eerste plaats deze : dat het Hof de 
~ekendheid van verdachte met het feit dat 
zijn handelingen, slachthandelingen waren en 
d.aarom verboden, uitsluitend zou hebben af
geleid uit de omstandigheid dat dit feit van 
algemeene bekendheid was. 

. De tweede grief luidt: dat het Hof ten on
rechte heeft aangenomen, dat dit feit van 
algemeene bekendheid was. 

Als ik de eerste 'grief aldus juist heb weer
gegeven, en ik moet dit afleiden uit het be
J"Qep dat gedaan wordt op· het arrest van 22 

Juni 1942, N. J . 1942, 
0

627, waarbij een von
ni!Ï vemietigd werd omdat de algemeene be
kendheid van een · distributievoorschrift als 
eenige bewijsgrond was gebezigd voor de be
kendheid van _verda,chte daarmeè, mist deze 
grief feitelijken basis. . 

Req. immers had als verdachte voor den 
Épon. Re~htei verklaard : dat hij, hoewel hij 
wist, dat het slachten ván rundvee verboden 
was, op 4 Dec. 1941 te z,ijnen huize te Beu
n_ingen samen met zijn zwager R. , slachthan
deliri.gen, bestaande in het afstroopen van de 
huid, het verder schoonmaken en in stukken 
snijden, ,heeft verricht aan een kalf, door R. 
dood' bij hem gebracht, terwijl hij voor die 
s).achting geen slachtvergunning had van de 
Nederlandsche Veehouderij Centrale. 
; Deze verkláring heeft ook het Hof voor het 
bew,js gebezigd en h·et kon hieruit de be
lieri.dheid van verdachte met de omstandig
heid, dat hij verboden slachthandelingen ver
richtte, afleiden; zooals het ook gedaan heeft. 
Ten overvloede heeft het Hof zijn later ver
weer· ter zitting in hooger beroep, dat hij 
d11armee niet bekend wi;is, weerlegd met de 
onaannemelijkheid van dit verweer om bo
venvèrmelde reden en .bovendien met het fei t 
tjàt verdachte, toe·n hem- de vraag gesteld 
werd, hoe hij bedoelde handelingen dan wel 
beschouwde en hoe hij ,;e dan wel noemde, als 
het geen slachthandelingen waren, er niet 
iIJ. geslaagd is daarop een antwoord te geven. 

,0,ok de tweede grief acht ik ondeugdelijk. 
])at het afstroopen van de huid, het schoon
makeh en het in stuk_ken _s~ijden van een 
sÎaèhtdier deel uitmaken van het slachten 
daarvan, is zeker van algemeene bekendhe id 
bij een zoo populair vak als het slagersvak. 
. Ik concludeer tot verwerping van het be
ro.<:P· 

be Hooge Raad, enz.; 
.. ' Gehoord het verslag van den Raadsheer 

dé Visser;· · ' " · · 
Gèlet op het middel ·van cassatie, namens 

den req. voorgestèfd bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); , 
.. 9. dat bij het bevestigde vonnis met quali. 

fi.é;atie en strafoplegging als voormeld t en 
laste 'van req. is bewezen verklaard, dat hij 
en~. (zie conclusie) ; 
. "' dat het Hof t. a. v. het ter zijner terecht
~t~~~~ gèvoërde vè~eer :".~n req: heeft over-. 

wogen : ,,dat verdachte ter 's Hofs terechtzit~ 
ting nader tot zijne verdediging heeft aange~ 
voerd, dat hij, wel wetende, dat het slachten 
van rundvee verboden was, vermeende, dat 
dit verbod alleen het dooden van het dier be
trof en dat hij niét wist, dat de door hem 
verrichte handelingen aan het reeds doode 
kalf eveneens onder slachten vielen en als 
zoodanig verboden waren; 

dat het Hof dit verweer echter verwerpt; 
dat het Hof het in overeenstemming·.met 

het_ spraakgebruik en daarom . vàn zoo alge
meene bekendheid acht, dat de door ver
dachte aan het doode dier verrichte hande
lingen eveneens als slachten van het dier zijn 
te beschouwen, dat geheel onaannemelijk is 
te achten, dat verdachte dit niet zou hebben 
geweten; dat verdachte noch zijn raadsman 
er dan ook in geslaagd is tot staving van zijn 
verweer aan te geven hoedanig verdachte 
deze handelingen dan wel beschouwde en 
noe.mde, zoodat hierdoor mede onaannemelijk 
is, dat verdachte niet op de hoogte was van 
hetgeen algemeen onder slachten wordt ver
staan ; 

0. t.a.v. het middel : 
dat uit de namens req. gegeven toelichting 

blijkt, dat het middel fyvee grieven bevi;it en 
wel 1 °. dat het Hof de bekendheid van. ver
dachte met het feit dat handelingen als door 
hem verricht vielen onder het begrip "slach
ten" en daarom verboden waren uitsluitend 
zou hebben afgeleid uit de _omstandigl;ieid "<Jat 
dit feit van algemeene bekendheid was çp 
2°. dat het Hof ten onrechte heeft aangeno,
men, dat dit feit van algemeene bekendheid 
ww ; _ 
· dat de eerste grief feitelijke!'.l grondsla,g 
mist, omdat het Hof de bekendheid van req. 
met het feit, dat diens handelingen slach~
handelingen waren heeft afgeleid uit de voo,r 
het bewijs gebruikte verklaring van req., tçr: 
terechtzitting van den -Econ. R echter afge, 
legd, dat hij, hoewél hij wist, dat het slachten 
van rundvee verboden was, op 4 Dec . . 194L 
te zijnen huize te Beuningen. met zijn zwa~er 
R ., slachthandelingen, ·bestaande in het _a{
stroopen van de huid, het verder schoonm~
ken .en in stukken snijden heeft verricht aa,n 
een kalf, door R. dood bij hem gebracht,:.;lif ; 
wijl hij voor die slachting geen slachtvergun
ning had van de Ned.·yeehouderij Centf_llle 
en het Hof het voor het eerst te zijner te
rechtzitting door req. gevoerde verweer: _als 
onaannemelijk heeft verworpen als bove9-, 
omschreven ; . . 

dat ook de tweede grief faalt, omdat het 
Hof overweegt, dat het in overeenstemming 
is met het spraakgebruik en dus algei:neen 
bekend, dat de door req. verrichte handelin
gen als slachten van het dier zijn te beschou,
wen; : 

dat het Hof zich hiermede niet heeft bege
ven op het gebied van het bewijs, doch h ~ 
vorenstaande slechts heeft aangevoerd om ~e 
beto'ogen waarom het aan bedoelde feitelij_ke 
bewering van verdachte geen geloof -~~n 
hechten; 

yery,,erpt ht;t,beroep.. (N. J}- : 
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~o ,Nov. z943. ARREST van den Hoogen 
.;-,, Raad. (Gefneentwet art. 280). 
,,. , · ·Onder de •vastgestelde omstandighe-

" den - een afstànd tot een openbaren 
· weg ·van 45 meter, in een lan<le!tjke ge
· meente - kon en mocht de R. •? . B . aan
nemen, dat · het per::eel van belangheb
bende· ligt in de onmiddellijke nabij heid 

'v im dien weg. · 

'"·De Hooge Raad, enz.; 
, ' Gezien het beroepschrift in cassatie van 

x,· wonende te Rockanje, tegen de uitspraak 
van den R . v. B. v. d .. D . B. II te Rotterdam 
vlirï 22·· April 1943 betreffenèle haar aanslag 
in--r de straatbelasting van de gemeente 
Rockanje, belastingjaar 1942; 

:Gezien dé stukken; 
i ·• O: dat van 'de-Verordening tot heffing van 
een straatbelasting in de gemeente Rockanje 
art, ·r luidt: 
''I . Ten behoeve van deze gemeente wordt, 

onder den naam van straatbelasting een be
lasting geheven wegens gebouwde eigendom
men en daarbij behoorende erven, welke aan 
openbare land- of waterwegen in de gemeente 
belenden of in de . onmiddellijke nabijheid 
daarvan gélegen ·zijn,. als·bijdrage in de ten 
laste der gemeente komende kosten ter zake 
vàn aanleg en 'önderh.oud dier land- ·of water_; 
wegen, van •hurt ,verlichting en van- afvoer
van· water en vuil. . 

.. 2. Het belastingjaar loopt van 1 Januari 
tot en ·met 31 December ; 

-,;dat belanghebbende in voornoemde belas
ting over .1942 is aangeslagen terzake va~ 
het perceel Yweg 8 ; , : 

Jdàt, nadat zij tegen . dezen aanslag tever
geefs :bij den Burgemeester bezwaar. had ge
maakt, zij van diens beslissing is gekomen in 
beroep, aanvoerende, dat de Yweg .niet is 
een opehbare landweg in den zin van de Ver
ordening,, en het perceel ook niet ligt in de 
onmiddellijke nabijheid van den openbaren 
lEitidweg den Zdijk, zijnde de afstand van het 
perceel tot dien weg 45 meter; · 
" ' dat de R , v, B . echter de bestreden beslis

sing heeft geh11ndhaafd, zulks uit overweging: 
, •,,dat enz. ; . 
"dat tenslotte, afgezien van het hierboven 

ov.erw;ogen.c;, in .ie.der geval de bestreden be
slissing dient te worden gehandhaafd riu dit 
eigendom, zooals door appellante onweerspro
ken gestelq, slechts QP een afstand van 45 
M eter. gelegen is yan den openbaren weg: den 
Zdij k, die voor hetzelve den toegang tot het 
openbaar verkeer binnen de Gemeente ont
slu;t, . '2:0odat dit eigendom, temeer nu het 
~ier een landeliike Gemeente b etreft , naar 
'sj Raads oordeel moet geacht worden in den 
zin der -betreffende v erordening in de onmid
dellijke; nabijheid van dien weg te zijn ge-
legen ;" , 
. ,0. dat tegen deze uitspraak belanghebben

de als middelen van cassatie stelt: 
r. :enz. 

, . .a , S . of v . t. van de artt. 277 en 280 van 
qe; G em eentewet, art. 1 van de Verordening 
t.oJ. · l;ieffing_ van een Straatbelasting van de 
g~me~rit ç _Rockanje en ,art.. 16 v:an de wet 

van 19 December 19q (S.•564) ; 
· doordat de R . v. B. besliste, dat ,het eigen• 

dom van ondergeteekende· in de onmiddel• 
lij ke nabijheid v an een openbaren weg (den 
Zdijk) is -gelegen; : . · 

0. dienaangaande : .. , 
dat de H . R. termen ·vindt eer5t het tv,eede 

middel te behandelen-; 
dat de R . v . B . onder de door hem vastge

stelde omstandigheden - een afstand tot een 
openbaren weg van 45 meter, in èen lande
lijke gemeente - kon ·en mocht aannemen, 
dat het in geding zijnde· perceel ligt in de 
onmiddellijke nabijheid van. dien weg, en de 
vraag, of zulks terecht is geschied, niet in 
cassatie ten toetse kan komen; 

dat, waar de uitspraak rust op twee zelf
standige gronden , zoodat zij slechts, indien 
beide gronden met vrucht zouden kunnen 
worden aangetast, niet zou kunnen worden 
gehandhaafd, na de ongegrond-bevinding 
van !:iet tweede middel, het eerste middel 
buiten behandeling kan blijven; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) .,, 

I-I Nov. z943 . BESLUIT van den ·sécreta'
ris-Generaal vàti. het Departement van 
Waterstaat . . (Wegei:iwet art. 30 j 0

: art. 
32) . . ' . ' ' 

Nu de onderhoudsplicht van · den ·on
derwerpelijken weg destijds ,vastgesteld 
en geregeld is .bij een overeenkomst tus~ 
schen de toënmaals ' daarbij betrokkèn 
leclen eener farp.ilie, ,mag deze overeen
komst worden genomen voor den grónd·_ 
slag, waarop ae. · onderhou_dsplicht van 
de grondstukken thans ru.~t. 

Dé_ ·Secre.taris: Genera;1l vai:i het_. Departé'.-
ment van Waterstaat, . . · 

Gezien de beroepen, ingesteld door D. H. 
Granneman te Heemstede en E. H . A. Gran
neman: \:e Hillegom alsmède door J . C. Sch_ou: 
t en te . Hillegom tegeri het besluit van den 
Commissaris der provincie Zuid-Hollànd, têr 
waarneming van de. taak vap O.edeputeerde 
Staten dier .provincie vàn 21 Juli 1942, res. 
no. ,183, tot.vaststelli'ng ingevolge de Wegen: 
wet van den wegenlegger der gemeen te Hil-
legom; , · · .. 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (a,dvies vàn 
29 September 194:1, no. 129); , 
· 0 . dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland ter w11ameming van _de taak van 
Gedeputeerde Staten dier provincie b ij bo
vengenoemd besluit den wegenlegger der ge
meente Hillegom gewijzigd heeft vastgesteld ; 

dat daarin t en aanzien van weg no. 21, de 
Winterrustlaan, als onderhoudsplichtigeh 
van den weg, behoudens t en aanzien van eert 
klein gedeelte, zijn vermeld de eigenaren van 
de kadastrale perceelen Sectie B , nos. 1820 en 
1821, ieder naar rato· van. de oppervlakte van 
zijn perceel, alsmede de eigenaren van de 
perceelen kadastraal bekend Sectie B, nos. 
3_19_8 vooi-. 1534 ca. eri 3199 vo9r u8o ca.;· · 
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dat van dit besluit D. H . Granneman te 
Heemstede en E . H . A. Granneman te Hil
legom, zoomede J . C. Schouten te Hillegom 
in beroep zijn gekomen; 

dat D . H. en E. H. A. Granneman in be
roep aanvoeren, dat op den legger als onder
houdsplichtigen van de Winterrustlaan o. a. 
zijn aangewezen de eigenaren van de ka
dastrale perceelen gemeente Hillegom, Sectie 
B, nos. 1820 en 1821, ieder naar rato van de 
oppervlakte van zijn perceel, en die van het 
perceel kadastraal bekend Sectie B, no. 3198 
voor 1534 ca; dat zij eigenaren dier perceelen 
zijn; dat huns inziens voor zoodanigen on
derhoudsplicht te hunnen laste ten aanzien 
van een weg, die in eigendom toebehoort aan 
een derde (W. F . van Waveren) en waaraan 
hun eigendommen niet zijn gelegen, geen 
enkele rechtsgrnnd aanwezig is; dat op den 
ouden legger ten aanzien van dezen, toen 
maals als 0osteinderduinweg, bekend staan
den weg als onderhoudsplichtigen staan aan
gewezen "de aangelanden van die duingron
den"; dat de genoemde perceelen niet gren
zen aan of gelegen zijn bij duingronden en zij 
niet als aangelanden van de bij den ouden 
legger bedoelde duingronden zijn aan temer
ken; dat huns inziens die legger met betrek
king tot den onderhoudsplicht van kracht is 
gebleven ingevolge het bepaalde bij art. 55, 
lid 2, der Wegenwet; dat toch het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat van 27 November 1941 
(Nederlandsche Staatscourant No. 232) wel
iswaar den termijn voor vaststelling van de 
leggers op II jaar na de inwerkingtreding der 
Wegenwet stelde, doch ingevolge de Wegen
wet, zooals die was gewijzigd bij de wet van 
II Maart 1939, deze termijn op 9 jaar was 
gesteld; dat het genoemde besluit, dat slechts 
in de Nederlandsche Staatscourant werd op
genomen en, wil het een algemeen verbinden
de verordening zijn, had moeten zijn gepubli
cec;rd in het "Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied", niet kan ver
anderen, dat een bepaling van overgangs
recht, die uitgewerkt was, ook uitgewerkt 
blijft; dat zij slechts dan als onderhoudsplich
tigen van den weg zouden zijn aan te mer
ken, indien zij tot dat onderhoud krachtens 
eenige verbintenis of wel uit hoofde van 
eenige verhouding zouden zijn verplicht ; dat 
de eenige grond, waarop de Commissaris hun 
onderhoudsplicht doet steunen, schijnt te zijn 
ontleend aan de verklaring, door wijlen H. H . 
van Waveren op 10 Mei 1884 aan het ge
meentebestuur van Hillegom gedaan, waarbij 
deze zich en de latere rechtverkrijgenden van 
de erve "Winterrust", kadastraal bekend 
Sectie B, no. 1002, verbindt, om het ge
deelte van den weg, genaamd "0osteinder
duinweg", voorkomende sub no. 11 van den 
ligger der wegen en voetpaden der gemeente 
Hillegom, en wel van den straatweg af oost
waarts op tot de nieuw gemaakte brug over 
eene lengte van 250 meter, voorzoover hij 
daartoe de behoefte gevoelt, te bestraten en 
eeuwigdurend te onderhouden; dat H.H. van 
Wa.veren a1s eigenaar van het genoemde per
ceel was aangelande van de bedoelde duin-

gronden; dat hun eigendom een deel is van 
dat perceel , dat nadien is verkaveld; dat ech
ter dit eigendom niet is grenzende aan de 
duingronden; dat zij mitsdien niet zijn aange
landen, zoodat op zulk een hoedanigheid hun 
onderhoudsplicht niet kan steunen ; dat deze 
verklaring voor H. H. van Waveren en zijn 
rechtverkrijgenden onder algemeenen titel 
een gehoudenheid heeft geschapen, doch geen 
verplichting doet ontstaan voor elkeen, die 
als kooper-eigenaar van een gedeelte van het 
desbetreffende perceel in zoo beperkte mate 
in rechten opvolgt; dat, wilden z;j gebonden 
zijn, een zakelijke verplichting had moeten 
zijn gevestigd of wel deze verplichting bij de 
veiling als persoonlijke verbintenis aan hen 
moest zijn opgelegd ; dat toch overigens inge
volge art. 1351 B. W. niemand zich kan ver
binden dan voor zich zelven; dat zij niet tot 
het onderhoud van den weg verplicht zijn, te 
minder, wijl de eigenaar van den weg, W . -F . 
van Waveren, tevens is eigenaar van het ver
kavelde perceel "Winterrust"; 

dat J. C . Schouten in beroep aanvoert, dat 
het onderhoud van de wegen en bruggen, 
welke volgens den legger in onderhoud ziin 
bij de particulieren, zijns inziens rust op de 
langs die wegen gelegen grondstukken en de 
bij die bruggen belanghebbende grondstuk
ken en niet op de eigenaren dier grondstuk
ken; dat hij subsidiair opmerkt, dat het stelsel 
en het doel der Wegenwet zijns inziens mee
brengen, dat, wanneer het onderhoud van 
wegen of bruggen niet op grondstukken rust, 
in kolom VII van den legger de onderhouds
plichtigen met name moeten worden v.er
meld; 

0 . ten aanzien van het beroep van J. C . 
Schouten, dat ingevolge art. 37, derde lid dér 
Wegenwet uiterlijk op den dertigsten dag na 
het tijdstip van het ter inzage leggen, aan 
ieder belanghebbende en aan den Commis
saris der provincie tegen de vaststelling van 
den legger beroep open staat; 

dat niet gebleken is van eenig persoonlij k 
belang, dat deze appellant bij den inhoud 
van den legger zou hebben, zoodat hij niet 
als belanghebbende in den zin van de ge
noemde wetsbepaling kan worden aange
merkt; 

dat hij derhalve niet in zijn beroep kan 
worden ontvangen; · 

0 . ten aanzien van het beroep van D. H. 
e n E. H. A. Granneman, dat e en nader inge
steld onderzoek heeft uitgewezen; dat de 
Winterrustlaan in feite niet is een deel van 
den 0osteinderduinweg, welke op den be
staanden legger voorkomt, doch, hoewel in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen, in andère 
richting loopt en een later tot stand gebrachte 
verbinding vormt van den Rijksstraatweg 
met de erve "Winterrust", welke niet op dien 
legger werd vermeld; · 

dat dus aan den bestaanden legger ~een 
aanwijzingen voor den onderhoudsplicht 'der 
Winterrustlaan kunnen worden ontleend ; 

dat voor de beoordeeling' van dien onder
houdsplicht wèl van belang is, dat destijds 
de familie van Waveren, bij wie de eigendom 
der erve "Winterrust'' berustte, het onder· 
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houd der laan op zich heeft genomen; 
dat die onderhoudsplicht, zooals nader is 

gebleken, later vastgelegd en geregeld is bij 
een overeenkomst tusschen de drie toenmaals 
daarbij betrokken leden der genoemde fami
lie; 

dat namelijk bij akte, op 20 Mei 1912 ver
leden voor notaris K. Langeveld te Hillegom, 
en overgeschreven ten hypotheekkantore te 
Leiden op 5 Juni 1912, tusschen de Weduwe 
I. J . van W averen, geboren Mickenhagen, 
P. H. J. van Waveren en W. F. van Waveren 
is overeengekomen, dat het onderhoud van 
de Winterrustlaan zal zijn voor r .!kening van 
de voornoemde weduwe en hare opvolgers in 
den eigendom van een aantal perceelen, W. 
F. van Waveren en zijn opvolgers in den 
eigendom van eenige perceelen en P. H . J. 
van Waveren en zijn opvolgers in den eigen
dom van een tweetal perceelen, ieder voor 
een derde gedeelte; 

dat, in aanmerking genomen de omstandig
heden, zooals die zich bij deze aangelegen
heid voordoen, deze akte, waarbij de onder
houdsplicht van de Winterrustlaan door de 
drie betrokken eigenaren werd erkend te rus
ten op hunne desbetreffende perceelen en de 
verhouding, waarin deze perceelen tot bij
dragen verplicht zijn, werd geregeld, mag 
worden genomen voor den grondslag, waarop 
de onderhoudsplicht van deze grondstukken 
thans rust; 

dat in verband daarmede de vermelding 
van de onderhoudsplichtigen van de Winter
rustlaan, zooals die thans in den legger voor
komt, niet gehandhaafd kan blijven, doch, 
ook wat de aan de appellanten toebehoorende 
perceelen betreft, dient te luiden overeen
komstig de genoemde akte van 19u in voege 
als hieronder staat aangegeven; 

dat daaraan de bewering der appellanten 
Granneman, dat hunne desbetreffende per
ceelen, in 1926 gekocht van de erven der 
Weduwe Van Waveren, niet met den onder
houdsplicht bezwaard zouden zijn, omdat die 
last in de voorwaarden van den koop niet 
zou zijn vermeld, niet vermag af te doen, 
inzonderheid nu in art. 7 der Veilingsvoor
waarden voor rekening van de koopers o. a. 
blijkt te zijn gebracht "het onderhoud van 
den weg, gelegen tusschen de Winterrustlaan 
en den Rijksstraatweg", met welken weg niet 
anders dan de Winterrustlaan kan bedoeld 
zijn; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

I. J. C. Schouten niet-ontvankelijk te 
verklaren in zijn beroep; 

II. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit den wegenlegger der 
gemeente Hillegom te wijzigen aldus: enz. 

(A.B.) 

z2 Nov. z943. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming en van Binnenland
sche Zaken. (Lager Onderwijswet 1920 
art 22 bis). 

De duidelijke bewoordingen van het 
besluit van den burgemeester gedoogen 
geen andere opvatting dan dat dit be
sluit strekt tot opheffing van de school. 
Hieraan kan niet worden afgedaan door 
een beroep op een n;t. t in het besluit 
tot uitdrukking gekomen bedoeling van 
den burgemeester, zoodat besluit niet 
- ook niet ten deele - kan worden op
gevat als een toepassing van art. 22bis 
tweede lid. Het besluit had eerst geno
men kunnen worden na toepassing van 
de in art. 22 bis tweede lid voorgeschre
ven procedure, die in casu niet is ge
volgd. Derhalve kon het besluit niet 
voor goedkeuring in aanmerking komen. 
Het besluit van den Commissaris der 
provincie, waarbij het besluit van den 
burgemeester wordt goedgekeurd, voor
zoover het een toepassing is van art. 
22bis tweede lid en daaraan goedkeu
ring wordt onthouden, voorzoover het 
geacht zou kunnen worden een toepas
sing te zijn van art. 22 eerste lid, is dus 
in strijd met de wet. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken ; 

Gezien het besluit van den Commissaris 
der provincie Gelderland van 3 Maart 1943, 
no. 201 A, waarbij het besluit van den bur
gemeester van Voorst van 26 Januari 1943. 
no. 145/1ste afd., tot opheffing met ingang 
van 1 April 1943 van de openbare lagere 
school te Kadijk, voor zoover het een toe
passing is van artikel 22bis, tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, wordt goed
gekeurd en daaraan goedkeuring wordt 
onthouden, voor zoover het geacht zou kun
nen worden een toepassing te zijn van het 
eerste lid van dit wetsartikel; 

0 . dat in voornoemd besluit van den Com
missaris der provincie Gelderland wordt 
overwogen, .,dat het aangehaalde besluit van 
den burgemeester naar de letter inhoudt de 
opheffing van de school en in zoover geacht 
zou kunnen worden te strekken tot toepassing 
van artikel 22bis, eerste lid;" en : 

"dat de burgemeester, wanneer gelet wordt 
op de overwegingen van zijn besluit e n op 
de omstandigheid, dat artikel 22bis in zijn 
gemeente reeds sinds 1938 wordt toegepast, 
echter niet aan de letter van zijn beslissing 
mag worden gehouden, maar veeleer aange
nomen dient te worden, dat toepassing van 
het tweede lid van artikel 22bis bedoeld is;" 

dat evenwel de duidelijke bewoordingen 
van het besluit van den burgemeester geen 
andere opvatting gedoogen dan dat dit besluit 
strekt tot opheffing van de school; 

dat hieraan niet kan worden afgedaan door 
een beroep op een niet in het besluit tot uit-
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dru)clçing gekomen bedoeling van den burge
meesJ;er; 

dat genoemd besluit mitsdien niet - ook 
niet ten deele - kan worden opgevat als een 
toepa~sing van artikel 22bis, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920; 

. dat het besluit van den burgemeester van 
Voorst eerst genomen had kunn~n worden, 
nadat de burgemeester v_ol_gens artikel 22bis, 
twêede lid, der Lager-onderwijswet 1920 vóór 
1 F;ebruari 1943 zou hebben beslist, dat de 
instandhouding der school niet krachtens ar
tikel 19 dier wet wordt gevorderd, hierop de 
goedkeuring zou zijn gevraagd van den Com
missáris der provincie <;,elderland en deze ( of 
in béróep de Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming) een gelijke beslissing 
zou hebben genomen; · 

dat ·deze in artikel 22bis, tweede lid, der 
La~er~onderwijswet 1920 voorgeschreven 
pi'óce'dur.e niet is gevolgd; 

dat het besluit van den burgemeester mits
di~n , nief voor goedkeuring in aanmerking 
h!jcJ kunnen komen; 
: Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
· .Hebben op gfond van artikel 1 der Veror

detiii;ig van 31 October 1940, No. 193, van 
deb. Rijkscommissaris voor het bezette Ne
dërlandsche gebied besloten: 
'" 'Voöm'leld besluit van den Commissaris der 
provincie Gelderlanq te vernietigen wegens 
strij,<l,,rnet de wet. (A. B .) 

• 
15 l'fov. 1943. ARREST v;m den Ho.ogen 

"·.·.R.aad. (Sv. art. 342; Orga·nisatiebeslvit 
·• Voedselvoorziening 1941 art.- 7; Vee- éri 

· · Vleè:scliverordening 1942, 'art. 93.) .. 
·' ,:'' , ' "In het vonnis is als bewijsmiddel g~~ 

.. bnükt de innoud van het p.-v. der op
',. · ' sporingsambtenaren, doch het is duide
. · l.ijk, dat de Ec: Rechter hiermede heeft 
·,' willen zeggen - en heeft gezegd - .afs 

' bewijsmiddel te bezigen den in het vón
~~s weergege~en inhoud :van bedoeiq 
"p.-v., waarin de gewraakte uitlating: 

.,op het vleesch van deze koe kwa~ 
, . __ geen enkele stempelafdruk voor als be

doeld in de Vleeschkeuringswet, zoodat 
· deze slachting frauduleus móet hebben 

plaats gehad" niet· voorkwam. , 
De Vee- en Vleeschverordening 1942, 

voorzoover deze hier is toegepast, is niet 
te beschouwen als eene verordening ais 

J;. 0 Q(èQO~ld. jp. art . .• 7 Ac( 2 qnçlter ? en 3 
. Organisatiebesluit Voedselvoorziening 

1941, terwijl QOvendien op grond van 
hare afkondiging in het Voedselvoorzie
ningsblad van 24 Dec. 1941, hetwelk is 
geschied ingevolge de artt. 12 en 13 van 
het Alg. Reglement van 15 Juli 1941 
rfo. 16601 Stct. 16 Juli 1941 No. 13_6, 
moet worden aangenomen, dat de Vee
en Vleeschverordening 1942 werd on-

' derworpen aan de goedkeuring van- en 
werd goedgekeurd door den Secr.-Gen. 

.1. van het Dep. van . Liindbouw en ',lis-
~h~ij. ~ 

Op het beroep van B. G., van beroep land-! 
bouwer, wonende te Ridderkerk, req. vancas
satie tegen een arrest van het Gereohtshof te 
's-Gravenhage van 21 April 1943, waarbij in 
hooger beroep met vernietiging van een von:... 
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Rotterdam d.d. 8 Mei 1942, req. ter 
zake van 1 °. mede plegen van opzettelijk in 
strij d met een bij of krachtens het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 gesteld 
verbod tot het slachten van runderen, 2 °. op: 
zettelijk in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij of krachtens het organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 met uit~ 
zondering van het voorschrift ·gesteld bij art. 
23 en van de verordeningen als bedoeld in 
art. 7 lid 2 onder 4, met aanhaling van di! 
artt. 1, 2, 3 Econ. Sanctiebesluit 1941 j 0 

• . ri 
2, 6, 7 Organisatiebesluit Voedselvoorzien!ng 
1941, 1, 53, 77 Vee- en Vleeschverorderung 
1942, 47, 57, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
gevangenisstraf van zes maanden, met ver
beurdverklaring van de inbeslaggenomen za~ 
ken; te weten vleesch en huid. (Gepleit door 
Mr. G . . de Grooth). 

• De Hooge Raad; enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de ·Visser ; 
-Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij' pleidooi, luidende: ., . 
,.l. S ., althans v . t. van de artt. 342 Sv. 

en 357, 358 en 359 juncto art. 415 Sv., door
dien het Hof, met .vernietiging ,van het von
nis -van de Rechtbank, het ten, lastegelegde 
bewezen verklaart door den -inhoud van .de 
bewijsmiddelen, "in het vernietigde vonnis 
voor het bèwijs gebruikt, terwijl een dezer be
wijsmiddelen is het procesverbaal van H: 
van Zwol en G. · Roubos, controleurs Land
bouwcrisiswet, waarin deze o. m. verklaren: 
.,op het vleesch van deze koe kwam gee? ·erP 
kele stempe1afdruk :voor als bedoeld m de 
Vleeschkeuringswet, zoodat deze slachting 
frauduleus moet hebben plaats gehad", zon-' 
der ván dit •proces-verbaal eenig deel bepaaU 
<lelijk uit •te sluiten; ten onrechte, omdat in 
de uit het verbaal geciteerde zinsnede een 
meening of gissing wordt uitgedrukt, niet bec 
rustende op eigen waarneming. · · ,.; 

II. S ., althans v. t. van de artt. 152 en 
153 _der Grondwet, artt, 1, 2, 5 en 7 Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941, artt. -1 
en IV van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Landbouw en Visscher-ij 
d.d. 17 Oct. 1941 no. 32053, Ned. Stct. van 
18 Oct. -1941 no. 203, jis. artt. 53 en 77 Vee
en Vleeschverordening 194:i en de artt. 1, ,z 
en 3 Econ. Sanctiebesluit 1941, in verband 
met de artt. 342 Sv. en 357,358 en 359 junctó 
art. 415 Sv., doordien het Hof ·de verbinden
de kracht van de Vee- en Vleeschverordening 
heeft aangenomen, terwijl deze verordening 
niet is goedgekeurd door den Secretaris-Ge0 

neraal, overeenkomstig art. IV der verorde · 
ning van 17 Oct. 1941, althans van zoodanige 
goedkeuring ten processe niet is gebleken:'.' 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
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op of omstreeks IO Maart 1942 te Ridderkerk 
opzettelijk in strijd met de betrekkelijke 
½î~\=fi:ten~ · het Organisatiebesluit Voedsel
yporz1enmg 1941 vastgestelde verboden : 
··:.' re. tezamen en in vereeniging met een an-

de'r .een koe heeft ·geslacht; 
· 'zé. eene hoeveelheid rundvleesch voorhan-

ä~j-i heeft gèhad; . - , 
·o .' ·wat het eerste middel betreft: 
dat in het vernietigde vonnis o. rri. als be

wiJsmiddel is gebruikt de in dat vonnis ·weer
,gegeyen inhoud '"van een ambtseedig proces
v:érbaál van l 7 Maart 1942 van twee contro-
1eurn· Landbouw. Crisiswet· 1933, waaruit, 
vqorzóoveel hier van belang blijkt, dat ver
balisanten op II Maart . 1942 het vleesch van 
-~i;i geslachte ko.e hebben ,aa~getroffen, waar." 
-0p :geen enkele stempeläfdruk voorkwam, ter. 
wMI juist niet als ;zood:mîg is, gebruikt de in 
het middel genoemde en in het procesverbaal 
der controleu'is"voorkomende zinsnede; 
. ; _claJ nu wel in voormeld vonnis als bewÎjs

cwiddel. is ·.gebruikt de inhoud van bovenaan
gèÏ~áald procesverbaal, dciéh het dÜidelijk is, 
dat de Èéon: Rechter hiermede· heeft willen 
zé~g~n ·:-·:i en heeft gezegd - als bewijsmid
del ~ bezigen bovenaangehaalden inhoud van 
bedóéld procesverbàal; . . . -
··, '.dát het. Hóf, door de- 'bewijsmiddelen uit 
hit · xéiniétig9e vónrii~ . Óver te nemen, en i:e 
ov'èrwegen, dat door die bewijsmiddelen het 
bewezenvêrklaarde ,is bewezen, dan ook ken
nëlijlr" alleen 'den inhoud van het procesve:r
bäàt,:. vóorioover dit in . het vonnis is. aarige
haá.ltl"ï1is bewijsmiddel heeft gebezigd en def C. 

halve de in het middel bedoelde zinsnede n;et 
vö,öf __ llet bi;~ijs __ hieeft _gel:>ruikt; 
· dat dus het middel'faalt; 
.. ,O . wat_ het tweede middel bet,eft : 
, , d_at de Vee- en ,V_leeschveror<iening _ 1942, 

v99rzoover -deze hie_r . is toegepast, niet is te 
b.~chouwen als eene verordening als bédcîeld 
ii;t.'ii-i:: 7 lid 2 opder 2 en 3 van het _Organîsa~ 
tii:pes,Juit Voedselvoorzie_ning · 1941, terwijl 
bovendien op grond van hare afkondiging in 
he(°yoedselvoorziening~blad · _v:an 24 bec. 
;i:,9.41,,:- hetwelk is geschied_ ingevolge <ie artt, 
i:21 ;en 13 van het Algemeen Reglement van 
is Juli 1941 no. 16601 Stct. 16 Jul_i 1941 no 
;r,36; moet war.den .aangenomen, . dat de _Vee
e,n ;Vli;eschverordçning 1942 werd onderwor
pei:1._ a!l,n de goedkeuring _van- en werd _goed
gçli:eur<i . door den Secr.7Gen. yan het Dep. 
van Landbouw en Visscherij; 
. : , <ia~. derhalve ook _dit middel faalt; 
, . :Ve_rwerpt het -berot,p . 

;.
1 i Çe.,;ez_~n. overeenk,;mstid d.e conclusie van 

den. Adv.~Gen. Holsteijn l. "; : •. , . -•' .. <~-J.) 

:j i. ·; ..... 
1s.-J'vov_. 1943. ARREST v,m _den Hoogen 

. . _ . Raad. _ (Sr . .. art. r ; Slachtyerbod 1940 
, , , , V~rkens II àrt. r.) . . . 
. .. Nu de bewezenverklaring inhoudt, 
:· .. i\atreq. het feit héeft gepleegd in 1941, 

, . \,valt d'it _è,f . onder-. de strafbepaling van 
_,_; ·, art. 31 lid 2 Landl:>oi.twcrisiswet 1933 è>f 
,· .·, ,o nder.d_ie vi;,.n art, 15 lid 2 Voedselvoor,0 

zieningsbesluit èif' onder die van art . . :2 
Jid I aanhef en sub I Econ. Sanctiebe
sluit 1941, omdat in het jaar 1941 steeds 
een der genoemde strafbepalingen, die 
alle de opgelegde straf dekken, gold. · 

Uit den voor . het bewijs gebruikten 
inhoud der bewijsmiddelen blijkt, dat 
het feit door req. is: gepleegd in het 
laatst van Aug. 1941; het . Hof heeft 
mitsdien terecht de strafbepalingen van 
árt . . 15 Voedselvoorzieningsbesluit tèe
gepast, geldende dit besluit te dien tijde. 

Op het beroep van Ch. W . van der S. , van 
beroep bloembollenkweeker, wonende te 
Anna Paulowna, reg. van cassatie tegen een 
arrest van het Econ. Gerechtshof van 2 Maat t 
1943, waarbij in hooger beroep .met vernieti 
ging van een .vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Ar_r.-Rechtbank te Alkmaar de date 
21 Oct. 1942, req. ter zake van "opzettelijk 
handelen in strijd met een bij of krachtens 
het . Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod 9f vastgesteld voors.i;hdit" .met aanhaling 
van de artt. _1 Slachtv;ezbod Jees: 1940 Var
kens JI, 4 en 15 Voedselvoo.rzieningsbesluit 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene gevangenis
straf van .zes maanden. (Gepleit door Mr. J. 
de Vrieze). . _ . ., 

De Hooge Raad, e.nz.; . , 
Gehoord het "'.erslag , van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel vát:1 cassa,tie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
,,S. of v . t . der artt. r Sr" 15-,Voed~elvoor

zieni_n,gsbesluit, .. juncto 1_4 Econ.Sanctiebe- . 
sluit, 350, 35.1, 415, 423 Sv., r , 3,. ,5 Besluit 
Secr.-Gen. Justitie no. 71/1941, door het be
wezen verklaar.de feit met toepassing van art . 
15 Voedselvoorzieningsbesluit · strafbaar te 
verklaren, ofséhoon uit het bewezen verklaar
de niet blijkt, of het feit tijdens het van 
kracht zijn van dit artikel is ge'pieegd; dan 
\y~l na de intrekking bij art. 14 v,m het Econ. 
Sanctiebesluit, in plaats van het bewezen 
verklaarde niet strafbaar te verklaren en reg. 
van alle rechtsvervolgi'ng te ontslaan, daa, 
het feit, zooals het is bewezen. verklaard, niet 
valt-onder eenige daarop,· stellig toepasselijke 
strafbepaling;" 
.. 0. dat bij het bestreden ai-rest met quali
ficatie en strafoplegging . als voormeld ten 
Jaste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
in 1941 te Anna Paulowna opzettelijk .in strijd 
met het _slachtverbod ~94? Varkens II een 
varken heeft geslacht; 

0. t . a . v. het middel: 
dat nu de bewezenverklaring inhoudt, dat 

reg . het feit heeft gepleegd in 1941, dit valt 
èf onder de strafbepaling van art. 31 lid 2 van 
de Landbouwcrisiswet 1933 èf onde,: die van 
art . . 1 s lid 2 van het Voedselvoorzieningsbe
sluit , èf onder die van art. 2 lid 1 aanhef en 
sub ;: van het Econ. Sanctiebesluit 1941, om
dat in het jaar 1941 steeds een der hierboven 
gepoemde strafbepalingen, die alle de opge
legde straf dekken, gold; , 

dat uit den voor het h.ewijs gebruikten in
houd_ der. bewijsmiddelen blijkt, tl.at het feit 
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door reg. is gepleegd in het laatst van Aug. 
1941 en het Hof mitsdien terecht de straf
bepaling van art. 15 Voedselvoorzieningsbe
sluit heeft toegf'past, geldende dit besluit ten 
tijde, dat reg. volgens de door het Hof voor 
het bewijs gebezigde bewijsmiddelen het feit 
heeft begaan; 

dat derhalve het middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

IS No~. z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verkeerswet tegen Lintbebou
wing, art. 8.) 

De Rechtb. heeft, rekening houdende 
met den bouw van een schuur op het be
doeld perceel, vastgesteld, dat de uit
weg, waarlangs gereguireerde op de in 
de bewezenverklaring vermelde · tijd
stippen heeft uitgeweegd, reeds op 1 

Jan. 1925 en sindsdien onafgebroken 
bestond, alsmede, dat die uitweg op die 
tijdstipoen werd gebruikt op · gelijke 
wijze als ten tijde van de indiening van 
het ontwerp der Verkeerswet tegen 
Lintbebouwing bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

De Rechtb. verstaat kennelijk onder 
een gebruik "op gelijke wijze" een ge
bruik waardoor het karakter van den 
uitweg niet wezenlijk werd veranderd, 
m.a.w. een gebruik waardoor het uitwe
gen op geenedei wijze werd verzwaard. 
Op deze feitelijke vaststelling moet het 
betoog van het middel (omtrent de 
schuur) afstuiten, daargelaten nog, dat 
de mogelijkheid tot verzwaring van den 
uitweg door den bouw van een schuur 
ten deze niet beslissend kan zijn. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Zutphen, reg. van cassatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 14 
Mei 1943, waarbij in hooger beroep met ver
nietiging van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Harderwijk van 3 Nov. 
1942, H. W. te Harderwijk, van beroep land
bouwer, van alle rechtsvervolging is ontsla
gen. 

De Hooge Raad,enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reg. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
S., althans v . t . van de artt. 350, 351, 352 

en 358 Sv., juncto de artt. 1, 8, 14 en 17 van 
de Verkeerswet tegen Lintbebouwing. 

Blijkens de toelichting berust het middel 
hierop dat verdachte na het tijdstip van de 
indiening van het ontwerp der Verkeerswet 
tegen Lintbebouwing bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal - d.w.z. na 2 Febr. 
1937 - op het bedoelde perceel grond een 
schuur heeft doen bouwen, tengevolge waar
van het karakter van den uitweg wezenlijk is 

veranderd, aange:i.ien door de aanwezigheid 
van de schuur de mogelijkheid tot verzwa-• 
ring van dien uitweg is geschapen en de druk 
van dezen last alzoo is vergroot, zoodat de 
voorwaarde van art. 8 lid 4 van de Verkeers
wet tegen Lintbebouwing is overtreden e-n 
het beroep op de strafuitsluitingsgrond van 
art. 8 lid 3 en 4 dier Wet in het onderhavige 
geval niet opgaat; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan ge
reguireerde is te laste gelegd : 

dat hij in of omstreeks de maanden Juli en 
Augustus 1942 uit heeft geweegd vanaf een 
bij verdachte in gebruik zijnd perceel grond, 
gelegen aan den Rijksweg Hoevelaken
Zwolle, onder de gemeente Harderwijk, al
thans vanaf een op dat "erceel grond staande 
na 1 Mei 1937 door of in opdracht van ver~ 
<lachte gebouwde schuur, op dien onder be -. 
heer van het Rijk staanden weg; 

althans dat hij alstoen een dam, diene~de 
tot uitweg van voornoemd perceel grond, al
thans van voornoemde schuur, naar dien 
Rijksweg Hoevelaken-Zwolle, onder de ge~ 
meente Harderwijk, in den tot dezen Rijks-
weg behoorende althans naast deze Rijks
weg gelegen greppel of sloot, heeft gehad; ' 

dat bij het bestreden vonnis is hewezen 
verklaard : dat verdachte in of omstreeks de 
maanden Juli en Augustus 1942 uit heeft ge
weegd vanaf een bij verdachte in gebruik 
zijnd perceel grond, gelegen aan den R i;ks
weg Hoevelaken-Zwolle, onder de gemeente 
Harderwijk, op dien onder beheer van het 
Rijk staanden weg; 

0 . dat de Rechtbank dit bewezenverklaar
de niet strafbaar heeft geoordeeld en daarbij 
heeft overwogen: 

dat art. 8 lid 1 van de Verkeerswet tegen 
Lintbebouwing verbiedt op een weg uit te 
wegen, terwijl in lid 2 van dat artikel is be
paald, dat de Minister van de in lid 1 vermei• 
de verbodsbepalingen ontheffing kan vet
leenen en in lid 3 onder meer dat uitwegèn, 
op 1 Jan. 1925 en sedertdien onafgebroken 
bestaande, voor de toepassing dier wet even
eens beschouwd worden als te zijn verleend 
bij zulk een ontheffing, terwijl tenslotte lid 4 
onder meer voorschrijft, dat de ontheffingen. 
bedoeld in lid 3, geacht worden slechts te zijn 
verleend voor een gebruik als plaats had ten 
tijde van de indiening van het ontwerp dier 
wet bij de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal; 

dat nu ter terechtzitting hebben verklaard: 
verdachte: dat hij en zijn rechtsvoorgan

gers sinds onheuglijke tijden onafgebroken 
van het bij dagvaarding bedoelde perceel 
grond op den daar genoemden rijksweg hebben 
uitgeweegd op gelijke wijze als hij, verdachte, 
gedaan heeft in de maanden Juli en Augustus 
1942; en getuige Splinter: dat hem bekend is, 
dat de uitweg, voor het uitwegen in de maan
den Juli en Augustus 1942 waarvoor v-er
dachte thans terecht staat, reeds sedert vele 
tientallen jaren onafgebroken door de ge•
bruikers van het bij dagvaarding bedoelde 
perceel grond werd gebruikt op dezelfde wijze 
als in Juli en Augustus 1942 door verdachte 
is geschied; dat ooJ.: door den bouw van een 
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schuu, op bec.ioeld perceel geen verandering 
in het gebruik van dien uitweg werd veroor
zaakt; dat bedoelde uitweg na den bouw van 
een schuur op meerbedoeld perceel op gelijke 
wijze werd gebruikt als vóór den bouw van 
die schuur; 

dat uit het in de vorige alinea overwogene 
blijkt, dat de bij dagvaarding bedoelde uitweg 
op 1 Jan. 1925 en sedert dien onafgebroken 
bestaat, alsmede dat deze uitweg ten tijde bij 
dagvaarding vermeld werd gebruikt op ge
lijke wijze als ten tijde van de indiening van 
het ontwerp der Verkeerswet tegen Lintbe
bouwing bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal (2 Febr. 193 7); 

dat het bewezenverklaarde derhalve niet 
strafbaar is ingevolge genoemde Verkeersw'!t 
tegen Lintbebouwing, en ook geen andere 
wetsbepaling dit strafbaar stelt, zoodat ver
dachte behoort te worden ontslagen van alle 
rechtsvervolging ; 

0. t.a.v. het middel: 
, dat de Rechtbank, rekening houdende met 

den bouw van een schuur op bedoeld perceel, 
heeft vastgesteld, dat de uitweg, waarlangs 
gerequireerde op de in de bewezenverklaring 
vermelde tijdstippen heeft uitgeweegd, reeds 
op 1 Jan. 1925 en sindsdien onafgebroken be
stond, alsmede, dat die uitweg op die tijd
stippen werd gebruikt op geliike wijze als ten 
tijde van de indiening van het ontwerp der 
Verkeerswet tegen Lintbebouwing bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

dat de Rechtbank kennelijk onder een ge
bruik "op gelijke wijze" verstaat een gebruik 
waardoor het karakter van den uitweg niet 
wezenlijk werd veranderd, met andere woor
den, een gebruik waardoor het uitweien op 
geenerlei wijze werd verzwaard; 

dat op deze feitelijke vaststelling het he
t.oog van het middel moet afstuiten, daar~c
late n nog, dat de mogelijkheid tot verzwaring 
van den uitweg door den bouw van een 
schuur ten deze niet beslissend kan zijn; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

.IS Nov. z943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. betr. Nederl. Kultuur
kamer, art. 4.) 

Een rationeele werking van de artt. 
12 en 32 der Verord. betr. de Nederl. 
Kultuurkamer is niet mogelijk, indien 
wat betreft de voor het publiek waar
neembare gemaakte " kunstscheppin
gen" de rechter elk zoodanig product 
naar zijn kunstwaarde beoordeelt, gelijk 
de Rechtb. heeft gemeend te kunnen 
doen. Derhalve brengt een doelmatige 
uitlegging van genoemde bepalingen 
mede, dat alle producten van hen, die 
werkzaam zijn op de in.art. 1 dier Ver
ordening vermelde gebieden, voorzoo
ver het product bedoelde gebieden be
treft, dus in casu alle schilderijen, onder 

voormeld voorbehoud, als kultuurgoed 
in den zin van art. 4 dier Verordening 
moeten worden beschouwd. 

Onzuivere vrijspraak. 

Op het beroep van den 0 . van J. bij dt 
Arr.-Rechtbank te Groningen, req. van cas 
satie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 22 April 1943, waarbij in hooger beroep 
met verbetering der gronden werd bevestigd 
een vonnis van den Kantonrechter te Gronin
gen van 5 Febr. 1943, bij hetwelk H. H . D., 
van beroep koopman, wonende te Groningen, 
van het hem telastegelegde werd vrijgespr.)
ken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Aan den verdachte is bij inleidende dag
vaarding telastegelegd, dat hij te Groningen, 
gemeente Groningen, op of omstreeks 14 Dec. 
1942 omstreeks 14¾ uur heeft medegewerkt 
aan de verspreiding, althans het in het ver
keer brengen van schilderijen, zijnde kultuur
goederen als bedoeld in art. 4 van de Veror
dening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche Gebied betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer, namelijk door 
deze schilderijen te koop aan te bieden en ten 
verkoop voorhanden te hebben in de door 
hem gedreven zaak in porcelein en aarde
werk, gevestigd in perceel Poelestraat 40 al 
daar, zulks terwijl hij alstoen geen lid was 
van de Nederlandsche Kultuurkamer en ter
wijl dit medewerken niet een uitsluitend com. 
mercieele werkzaamheid was. 

De Kantonrechter te Groningen heeft bij 
vonnis van 5 Febr. 1943 den verdachte vrij • 
gesproken van het hem telastegelegde, omdat 
in ieder geval niet is komen vast te staan, 
dat de medewerking van verdachte een an
dere was dan uitsluitend commercieele werk
zaamheid, moetende immers veeleer als vast
staande worden aangenomen, dat dit mede
werken uitsluitend commercieel was, immers 
enkel het behalen van winst beoogde door 
iemand die bij de keuze van aankoop der 
door hem in den handel gebrachte schilderijen 
noch door eigen artistiek inzicht, noch door 
deskundige artistieke voorlichting werd ge
leid, maar zich daarbij enkel bepaalde tot èe 
vraag, of deze bij het publiek aftrek zouden 
vinden en hem mitsdien een behoorlijke 
winstkans opleverden, een vraag, welke iedere 
koopman zich bii den aankooo van door hem 
in den handel te brengen goederen normaliter 
stelt. 

In hooger beroep heeft de Arr.-Rechtbank 
te Groningen bij vonnis van 22 April 1943 
voormeld vonnis van den Kantonrechter be
vestigd met deze overwegingen : 

0 . dat de Rechtbank niet wettig en over
tuigend bewezen acht, dat verdachte het hem 
ten laste gelegde heeft begaan, in het bijzon
der, dat hij heeft medegewerkt aan het ver
spreiden , althans in het verkeer brengen van 
kultuurgoederen; 

dat toch volgens art. 4 van de Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied betreffende de Neder
landsche Kultuurkamer onder kultuurgoed 
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ten deze moet worden verstaan een kunst
schepping, welke voor het publiek waarneem
baar wordt gemaakt; 

dat de in de dagvaarding bedoelde door 
verdachte te koop aangeboden, althans bij 
hem ten verkoop in voo·rraad geweest zijnde 
schilderijen niet als kunstscheppingen ku·.1-
nen worden beschouwd; 

dat zij immers, gelijk bij het onderzoek ter 
terechtzitting is komen vast te staan, als 
massaproduct op bestelling werden vervaar
digd; 

dat bovendien de Rechtbank door bezich
tiging ter terechtzitting van enkele van die 
schilderijen heeft kunnen vaststellen, dat zij 
kenlijk niet zijn voortgekomen uit den inner
lijken drang van een kunstenaar zich in kleu
ren en vormen te uiten, maar het product 
zijn van een vakman, die bij de vervaardi
ging slechts commercieele belan~en heeft na
gestreefd, waaraan elke kunstzin vreemd is; 

0. dat mitsdien verdachte van het hem 
ten laste gelegde moet worden vrijgesproken 
en het vonnis, waarvan beroep, met verbete
ring der gronden moet worden bevestigd. 

Door den 0. van J. bij genoemde Recht
bank is tegen het vonnis der Rechtbank be
roep in cassatie ingesteld. Req. heeft bij 
schriftuur voorgesteld middelen van cassatie, 
luidende: 

1. S. of v. t. van de artt. 351, 352, 423 en 
42.5 Sv., door het vonnis van den Kanton
rechter te Groningen, waarbij gerequireerde 
werd vrijgesproken van de hem telastegeleg
de overtreding van art. 32 van de Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het Be
zette Nederlandsche Gebied betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer, no. 2 u/1941, 
te-bevestigen, in plaats van gemeld vonnis te 
vernietigen, het telastegelegde bewezen en 
strafbaar te verklaren en den verdachte des
wege te veroordeelen; 

2. S. en v. t. van de artt. 3 en 4 van de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het Bezette Nederlandsche Gebied betreffen
de de Nederlandsche Kultuurkamer (no. 
211/1941), door ten onrechte te beslissen, dat 
bepaalde categorieën van schilderijen niet 
zouden vallen onder het begrip "Kunst.. 
schepping" van art. 4 van gemelde Verorde
ning en derhalve ook niet onder het begrip 
,,Kultuurgoed" van art. 3 van gemelde Ver
ordening en door dientengevolge aan de woor
den "Kunstschepping" en "Kultuurgoed" een 
te enge uitlegging te geven; 

3. S. en v. t. van art. 3 van de Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het Be
zette Nederlandsche Gebied betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer (no. 2u/1941), 
door het vonnis van den Kantonrechter te 
bevestigen, bij welk vonnis ten onrechte werd 
beslist, dat het medewerken aan de versprei
ding van kl!ltuurgoed reeds dan een .,uitslui
tend commercieele werkzaamheid" zou zijn 
als bedoeld in art. 3 van gemelde Verorde
ning, wanneer vaststaat, dat met die med;::
werking enkel het behalen van winst wordt 
beoogd, en door dientengevolge aan de woor
den "uitsluitend commercieele werkzaam
heid" een te ruime uitlegging te geven. Ter 

toelichting heeft req. aange.;,oerd: 
A. Art. 3 van bovenvermelde Verordèriirig 

schrijft voor, dat ieder die medewerkt onder 
meer aan de verspreiding van kultuurgoed 
verplicht is lid te zijn van de Nederlandsche 
Kultuurkamer. Volgens art. 4 moet onder 
"kultuurgoed" worden verstaan (de woorden 
,,wordt begrepen" vormen een onjuiste -..ret
taling van de Duitsche tekst): ,,iedere kunst
schepping of kunstverrichting, welke voór 
het publiek waarneembaar wordt gemaakt". 
Blijkens de toelichting, zooals deze wordt ge. 
geven in de bij de stukken overgelegde com~ 
mentaar van Jhr. Mr. de Ranitz, doelen de 
woorden "kunstschepping" en "kunstver
richting" op de zoogenaamde schoone kun
sten. Naar de meening van req. zal - ·ook 
volgens het gewoon taalgebruik - iedere 
schepping op het gebied van de schoone _kun
sten, dat is iedere voortbrenging van . .:.en 
goed, dat bedoelt een aesthetische behoefte 
te bevredigen, als "kunstschepping" moeten 
worden beschouwd. Het is zijns inziens dui
delijk, dat dit begrip objectief moet worden 
opgevat en dat het niet de bedoeling van· dè 
Verordening kan zijn, dat het in elk concreet 
geval aan het subjectieve oordeel van den 
Rechter zou zijn overgelaten om te besliss . .:!.1 
of een bepaalde kunstschepping al of riicL 
,,kunst" zou zijn. Indien men met de Recht'
bank zou aannemen, dat alleen die schilde 
rijen kunstscheppingen zijn, welke "kennelijk. 
zijn voortgekomen uit den innerlijken drang 
van een kunstenaar zich in kleuren en vor
men te uiten", zou iedere objectieve noHn 
voor de beoordeeling van de vraag of een 
schilder of een handelaar in schilderijen 'ver~ 
plicht is lid te zijn van de Kultuurkamer ont
breken, Dat het de bedoeling van de Veror·
dening is onder "kunstschepping" iedere 
schepping op het gebied der schoone kun
sten te verstaan, ook dezulke welke naar het 
oordeel van bevoegde kunstcritici als min
derwaardige en van weinig kunstzin gefo,
gende producten moeten worden beschouwd, 
blijkt eveneens uit art. 12 der Verordening. 
Volgens dit artikel kan de President van de 
Kultuurkamer de toelating van een persoon 
als lid van de Kultuurkamer weigeren, indie,1 
deze blijkt niet over de voor de uitoefening 
van zijn werkzaamheid vereisc:hte betrouw
baarheid of geschiktheid te beschikken en 
blijkens de toelichting in de bovenaangehaál
de commentaar is de strekking van deze be
paling, dat "kwakzalvers" op het gebied van 
de kultuur (met name genoemd schilders, die 
slechts werk leveren aan de loopende band) 
zullen geweerd worden. Het zal dezen daar
door onmogelijk gemaakt worden iri het 
openbaar kultureel werkzaam te zijn. Voo.-
ondersteld wordt dus, dat bedoelde personen 
wel medewerken aan de voortbrenging enz. 
van kultuurgoed en derhalve verplicht zijn 
zich voor het lidmaatschap van de Neder
landsche Kultuurkamer aan te melden, ter
wij l zij zich bij voortgaan met hun werkzaam
heid nà hun uitsluiting van het lidmaatschap 
zouden schuldig maken aan overtreding van 
art. 3. 

B. Volgens de laatste zinsnede van art. 3 
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der Verordening is degene, die medewerkt 
aän de voortbrenging, de verspreiding enz. 
van kultuurgoed niet verplicht lid te zijn van 
de Kultuurkamer, indien dit medewerke n 
"een uitsluitend commercieele werkzaamheid 
is". Ook t . a . v . deze woorden geldt naar de 
rrieening van req., dat zij objectief moeten 
worden opgevat. Blijkens de toelichting in de 
reeds meermalen aangehaalde commentaar 
behoeven geen lid van de Kultuurkamer te 
zijn zij die werkzaamheden verrichten, welke 
noch den inhoud van het kultuurgoed beïn
vloeden noch de wijze waarop het kultum •• 
goed tot het publiek komt. Zoodra dus Je 
werkzaamheid een "kultureel" karakter 
draagt - hetgeen ongetwijfeld het geval is 
met het te koop aanbieden en t en verkoop 
voorhanden hebben van schilderijen, waar
door immers de smaak van het publiek wordt 
beïnvloed - kan zij niet meer als een "u it
sluitend commercieele" in den zin van art. 3 
der Verordening worden beschouwd, ook al 
zou degene die bedoelde werkzaamheid ver
richt uitsluitend het maken van winst be
óogen. Bij een andere opvatting, zooals de.te 
is neergelegd in het door de Rechtbank be
vestigde vonnis van den Kantonrechter, zou 
het ·bovendien geheel van het subjectieve 
oogmerk van den kunstenaar of kunsthande
laar afhankelijk zijn, of hij bij de Kultuur
kamer moet zij n aangesloten. Dat dit niet de 
bedoeling van de Verordening kan zijn, be
hoeft geen betoog. 

Het tweede middel acht ik juist en ik on
derschrijf het door req. ter toelichting van 
dit middel aangevoerde sub A. Ook met de 
süb B gegeven toelichting van het derde mid . 
del kan ik mij vereenigen maar dit middel 
kan mijns inziens buiten beschouwing blijv,-,n 
daar kenlijk de Rechtbank in haar vonnis 
niet heeft overgenomen de door de Kanton
rechter voor de vrijspraak aangevoerde gron
den, waarin de in dit middel gewraakte be
slissing is vervat. Het eerste middel is m . i . 
slechts aan te merken als een inleiding tot het 
tweede en het derde middel. 

Mijn oordeel is, dat de Rechtbank inder
daad aan het woord " kunstschepping" (art. 
4 der Verordening no. 2 u /1941) en het 
woord "kultuurgoed" (art. 3 der Verorde
ning) een onjuiste, namelijk t e enge, u itleg
ging heeft gegeven en dat daarom de gegeven 
vrijspraak, die klaarblijkelijk eigenlijk niet 
de geheele telastlegging maar alleen de daar
in voorkomende zinsnede "zijnde kultuurgoe. 
deren als bedoeld in a rt. 4 van de Verorde
ning van den R ijkscommissaris voor het be• 
zet t e Nederlandsche gebied betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer" . b etreft, niet 
is een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv., 
het cassatieb eroep ontvankelijk is, de Rech:
bank niet heeft beraadslaagd en beslist op 
den grondslag der telastlegging en het be
streden vonnis n iet in stand kan blijven ( artt. 
3 50, 358, 415, 425 Sv.) . 

I k concludeer tot verniet iging v an h et von
nis der R ech t bank en verwijzing der zaalc 
naar het Gerechtshof te L eeuwarden tenein de 
haar op het bestaande hooger beroep te be
rechten en af te doen . 

De Hooge Raad, enz.; · ,. 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op de m iddelen van cassatie , door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(zie conclusie) ; ' 

0 . dat nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht, eerst moet worden nagegaan, · of 
dit beroep ontvankelijk is; 

0 . dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat hij enz. · (zie 
conclusie); 

0 . dat t. a . v . de gegeven vrijspraak door 
!ie Rechtbank is overwogen : (zie conclusie); 

dienaangaande 
0 . dat bedoelde verordening bepaalt: 
a. in art. z : dat zij die werkzaam zijn op 

het gebied o. a. van de beeldende kunsten 
worden vereenigd in gilden, welke tezamen 
vormen de Neder!. Kultuurkamer; 

b. in art. 3 : dat h ij die medewerkt o. m . aan 
de voortbrenging en het in het verkeer bren
gen van kultuurgoed, verplicht is lid te zijn 
van de Neder!. Kultuurkamer, tenzij dit me
dewerken een uitsluitend commercieele, ad-' 
ministratieve, technische of mechanische 
werkzaamheid is; 

c. in art. 4 : dat ·onder "kultuurgoed" als 
evenbedoeld wordt begrepen - lees in ver
band met den Duitschen tekst is te verstaan 
- o. a . iedere kunstschepping of kunstver
richting, welke voor het publiek waarneem
baar wordt gemaakt ; 

d. in art. 12: dat de President van de Ne
der!. Kultuurkamer de toelating van een per
soon als lid van die kamer kan weigeren of 
een lid van de Kamer uitsluiten, indien uit 
feiten blijkt dat de betreffende persoon niet 
beschikt .over de betrouwbaarheid of de ge
schiktheid, welke voor de uitoefening van zijn 
werkzaamheid is vereischt; 

e. in art: 32 , lid z : dat hij die in strijd met 
het bepaalde bij art. 3 niet lid is van de 
Neder!. Kultuurkamer of in strij d met het 
bepaalde b ij art. 7 niet in het bezit is van 
een bewijs van vrijstelling en niettemin een 
der werkzaamheden, welke onder deze kamer 
vallen , uitoefent, wordt gestraft met geld
boete vail ten hoogste vij fduizend gulden ; 

0 . dat uit deze bepalingen in onderling 
ve rband b eschouwd blijkt dat de Rechtbank 
door de in de dagvaarding bedoelde schilde
rijen niet t e beschouwen als Kultuurgoed in 
den zin van genoemde verordening, aan het 
begrip "kultuurgoed" eene te enge uitlegging 
heeft gegeven; 

dat imm ers art. 1 2 voormeld kennelij k o. a . 
ten doel heeft om personen, omdat zij niet 
beschikken over de aldaar vermelde eigen
schappen, n iet waardig zijn om kultu reele 
werkers t e worden genoemd, a ls lid der, k ul
tuurkamer te weren, terwijl art. 32 de be
straffing mogelijk maakt van hen, die, hetzij 
zich niet hebben aangemeld, hetzij als lid zijn 
geweigerd, dan wel in strijd met het bepaalde 
bij art. 7 niet in het bezit zijn van een bewijs 
van vrijstelling en n iettemin een der werk
zaamheden, welke onder de kultuurkamer 
vallen, uitoefenen; 

dat een rationeele werking van deze voor-
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schriften niet mogelijk is, indien wat betreft 
de voor het publiek waarneembare gemaakte 
"kunstscheppingen" de rechter elk zoodanig 
product naar zijn kunstwaarde beoordeelt, 
gelijk de Rechtbank heeft gemeend te kun
nen doen; dat derhalve een doelmatige uit
legging van genoemde bepalingen mede
brengt, dat alle producten van hen, die werk
zaam zijn oo de in hooger genoemd art. 1 

vermelde gebieden, voorzoover het product 
bedoelde gebieden betreft, dus in casu alle 
schilderijen, onder voormeld voorbehoud, als 
kultuurgoed in den zin van art. 4 voornoemd 
moeten worden beschouwd, terwijl de vraag 
o f de kultureele werker aan de door de ver
ordening voor het lidmaatschap der kamer 
gestelde vereischten voldoet, door bevoegde, 
ter zake kundige instanties wordt beslist; 

dat uit het voorgaande volgt, dat de gege
ven vrijspraak, als berustende op een on
juiste uitlegging van het zinsdeel der telaste
legging: ,,zijnde kultuurgoederen als bedoeld 
in art. 4 van de verordening van den R ijks
commissaris voor het bezette Neder!. gebied 
betreffende de Neder!. Kultuurkamer", der
halve niet is gegeven op den grondslag dier 
telastelegging, die geacht moet worden het 
woord "kultuurgoederen" te hebben gebezigd 
in de beteekenis, door de Verordening aan 
dit begrip toegekend, en mitsdien niet is een 
vrijspraak in den zin van art. 430 Sv., zoodat 
de req. in zijn cassatieberoep voorzoover dit 
gericht is tegen die vrijspraak,ontvankelijk is; 

0. dat hieruit tevens volgt dat het tweede 
middel, waarvan de kennelijke strekking is 
dat de Rechtbank niet op den grondslag der 
t elastelegging heeft beraadslaagd en beslist, 
gegrond is, zoodat het vonnis, waarbij de 
door het kantongerecht gegeven vrijspraak is 
bevestigd, niet in stand kan blijven, terwijl in 
verband h iermede een onderzoek van de 
overige middelen achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
en rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

z6 Nov. z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 248). 

Terecht is goedkeuring onthouden aan 
een begrootingswijziging betreffende in
stallatiekosten van den nieuwbenoem
den burgemeester, op grond dat het uit
gegeven bedrag voor een noodlijdende 
gemeente als de onderhavige rijkelijk 
hoog is te achten, en volgens de nadien 
vastgestelde richtlijnen slechts een aan
merkelijk lager bedrag ten laste der ge
meente zou gebracht mogen worden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Winterswijk tegen 

het besluit van den Commissaris der provin
cie Gelderland van 3 Maart 1943, Nr. 169, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van voornoemden burgemeester van 
14 April 1942, tot wijziging van de begroe
ting dier gemeente voor 1942; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 September 1943, No. 104); 

0. dat de burgemeester der gemeente Win
terswijk bij besluit van 14 April 1942 de be
groeting dit.r gemeente voor het dienstjaar 
1942 voor de vijfde maal heeft gewijzigd; 

dat de Commissaris der provincie Gelder
land aan dit besluit bij zijn besluit van 3 
Maart 1943, Nr. 169, goedkeuring heeft ont
houden, uit overweging, dat bij voorschreven 
besluit onder meer de uitgaafpost volgnum
mer 109 ter zake van "Kosten van officieele 
ontvangsten" werd verhoogd met f 700; dat 
blijkens de toelichting de gemelde post, waar
op aanvankelijk slechts f 50 was geraamd, 
moest worden verhoogd, omdat ter gelegen
heid van de officieele installatie van den 
heer Dr. W. P. C. Bos, burgemeester, op 18 
Maart 1942 de volgende kosten zijn gemaakt: 
bloemen en planten voor versiering 

van de raadszaal . 
drukwerk en advertentiekosten . 
reiskosten, telefoon en t ~legram-

f 40.35 
34.46 

kosten " 88.30 
ijzers voor bevestiging van "-laggen " 7.70 
kosten voor een geluidsversterker 

voor de uitzending van de instal
latierede 

telefoonkosten 
reis- en loonverletkosten W.A . . 
kosten, gemaakt door het bedrijf 

Gemeentewerken 

" 35.
" 11.85· 
"444.33 

,, 50.-

Totaal . . f 711.99; 
dat de gemaakte installatiekosten zeer 

hoog zijn te achten; dat dan ook, ware tevo
ren overeenkomstig het bepaalde in het eer
ste lid van art. 248 der gemeentewet de ver
eischte machtiging gevraagd, reeds aanstonds 
tegen het doen der uitgaven bezwaar zoude 
zijn gemaakt; dat meer in het bijzonder be
zwaar bestaat tegen het bedrag van f 44~·33 
betaald voor reis- en loonverletkosten W .A.; 
dat toch geen enkele grond is aan te wijzen, 
waarop zoude moeten worden aangenomen, 
dat de gemeente verplicht is, die uitgaaf voor 
hare rekening te nemen; dat hierbij niet uit 
het oog mag worden verloren, dat de gemeen
te, die op financieelen steun van het Rijk is 
aangewezen, zich heeft te onthouden van het 
doen van uitgaven, welke niet tot de strikt 
noodzakelijke zijn te rekenen; 

dat van het genoemd besluit van den Com
missaris der provincie Gelderland de burge
meester der gemeente Winterswijk in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het door den 
korten tijd van voorbereiding, welke tusschen 
de infunctietreding en de installatie als bur
gemeester heeft bestaan; niet mogelijk was 
vooraf een eenigszins juiste raming van de 
installatiekosten oo te stellen; dat de hooge 
kosten, welke voornamelijk veroorzaakt zijn 
door reis- en loonverletkosten, die aan de di-

K. 2663 
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verse leden van de N.S.B.-formaties billijk
heidshalve moesten worden uitbetaald, niet 
konden worden voorkomen, nu het de uit
drukkelijke wensch van den Beauftragte beim 
Rèichskommissar in de provincie Gelderland, 
den heer Dr. Schneider, was, dat alle forma
ties van de Beweging aan het défilé zouden 
deelnemen, welke uitdrukkelijke wensch, van 
zóó bevoegde zijde gegeven, door hem op één 
lijn is gesteld met een bevel; dat overigens 
op het tijdstip, waarop deze kosten werden 
gemaakt, nog geenerlei richtlijnen hiervoor 
bestonden, daar immers de richtlijnen eerst 
dateeren van 19 October 1942, zoodat ook 
niet was na te gaan, of in de gemeente Win
terswiik van nu ruim 20,000 zielen hoogere 
uitgaven, dan voor dit doel gebruikelijk, wer
den gedaan; dat ten slotte. de overweging van 
den Commissaris, dat geen enkele grond aan 
te wijzen is, waarop zoude moeten worden 
aangenomen, dat de gemeente verplicht is, 
de uitgaven wegens reis- en loonverletkosten 
W.A. voor haar rekening te nemen, vreemd 
aandoet, daar toch een dergelijke verplich
ting voor de andere uitgaven, welke op dezen 
nost zijn gedaan, evenmin bestaat, omdat 
immers de kosten van installatie van een 
nieuw benoemden burgemeester niet behoo
ren tot de zoogenaamde "verplichte" uitga
ven; dat evenwel steeds - althans in de ge
meente Winterswijk - het gebruik heeft be
staan, een nieuw benoemden burgemeester te 
installeeren; dat uiteraard een dergelijke in
stallatie niet steeds volgens eenzelfde pro
gramma plaats vindt; dat het evenwel steeds 
·aan den raad - thans: den burgemeester -
ter beoordeeling heeft gestaan, hoe de instal
latie zou geschieden; dat daarbij Gedepu
teerde Staten - thans: de Commissaris -
weliswaar werend of beperkend ten aanzien 
van de te maken kosten vermogen op te tre
den, doch hierbij alleen mogen afwegen -
zie Thorbecke: Over plaatselijke begrooting 
( ~7) - het belang van het gemeente-vermo
gen; dat echter moeilijk kan worden volge
houden, dat het belang van het gemeente
vermogen door deze uitgaaf zoodanig is of zal 
worden geschaad, dat onthouding van goed
keuring aan dezen uitgaafpost hierdoor ge
rechtvaardigd kan zijn; dat hij verzoekt, als
nog de gevraagde goedkeuring aan de be
grootingswijziging "te verleenen; 

0. dat een bedrag van meer dan f 700 te 
dezer zake voor een noodlijdende gemeente 
als Winterswijk rijkelijk hoog is te achten; 

dat ook volgens de nadien vastgestelde 
richtlijnen een bedrag van ten hoogst<:: f 400 
ten laste der gemeente Winterswijk zou ge
bracht mogen worden; 

dat dus terecht de goedkeuring aan deze 
begrootingswijziging is onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen- Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

L. 1943 

18 November 1943. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena_ 
renwet 1929 art. 47.) 

Bij gegrondverklaring van een beroep 
moet het gerecht bovendien het bestre
den besluit nietig verklaren. 

Het is niet bevoegd in het dictum 
zijner uitspraak een oordeel te geven 
omtreqt de straf, welke een ambtenaar 
behoorde te worden opgelegd. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Haarlem, eischer in 

hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
M. van Driel, wethouder van Haarlem, wo
nende aldaar, 

tegen: 
C., wonende te Haarlem, gedaagde in hooger 
beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord den 

bovengenoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Haarlem, 

waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente, 

gelet op het voorstel van den Directeur 
van het gemeentelijke gas- en waterbedrijf 
betreffende strafoplegging aan den hulpma
chinist bij dat bedrijf C., ter zake door hem 
gepleegde onregelmatigheden bij het afleve
ren van cokes; 

0. dat C. voornoemd met ingang van 8 
Februari 1943 is geschorst onder inhouding 
van zijn salaris; 

0. voorts dat C. zoowel door genoemden di
recteur als door den Wethouder voor per
soneelszaken M. van Driel is gehoord; 

gelet op de bepalingen van het Ambtena
renreglement 1934; 

d.d. 27 Februari 1943 heeft besloten met 
ingang van 1 Maart 1943 aan C. voornoemd 
ontslag te verleenen uit zijn betrekking van 
hulpmachinist bij het gemeentelijke gas- en 
waterbedrijf, zonder genot der voordeelen, 
bij de artt. 91 en 103 van het Ambtenaren
reglement 1934 bepaald; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 7 Juli 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - -
heeft verstaan, dat de opgelegde straf niet in 

evenredigheid staat tot den ernst van het 
feit; mitsdien het beroep gegrond heeft ver
klaard en als oordeel heeft uitgesprok:!n, dat 
C. op juiste en evenredige wijze zou 21jn be
straft door terugzetting tot den rang van 
tremmer op een weekloon van f 26.88, voor 
den tijd van 2 jaren, en in overweging heeft 
gegeven deze straf op te leggen; 

0 . dat de Burgemeester van Haarlem van 
die uitspraak tijdig bij dezen Raad in beroep 
is gekomen, bij beroepschrift op de daarbij 
aangevoerde gronden verzoekende vernieti
ging van de uitspraak; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht te Amster

dam bij de uitspraak, waarvan beroep, het 
door C. tegen het besluit van den Burgemees-

20 
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ter van Haarlem van 27 Februari 1943 inge
stelde beroep gegrond heeft verklaard, doch 
heeft nagelaten, hoewel zulks onvermijdelijk 
moest volgen, dat besluit nietig te verklaren 
en voorts in het dictum der uitspraak een 
oordeel heeft uitgesproken omtrent de straf, 
welke aan C. behoorde te worden opgelegd, 
niettegenstaande het gerecht de bevoegdheid 
mist in het dictum eener uitspraak een zoo
danig oordeel uit te spreken; 

0. dat reeds op deze gronden de uitspraak, 
waarvan beroep, behoort te worden vernie
tigd; 

0. enz. 
Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep, door C. ingesteld te-

gen het bestreden besluit van 27 Februari 
1943, alsnog ongegrond. 

(A.B.) 

25 November 1943• BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 30.) 

T en onrechte is in het besluit tot vast
stelling van den legger in kolom II af
zonderlijk melding gemaakt van een rij
wielpad, aangezien de voor rijwielver
keer bestemde banen, evenals de par
keerstrooken, deel uitmaken: van den 
Rijksweg. 

Evenzeer maakt kolom IV ten onrech
te van parkeerstrooken en rijwielpaden 
melding, vermits het hier betreft beper
king in het gebruik krachtens wettelijk 
voorschrift töt regeling van het verkeer ; 
daaraan doet niet af, dat de hierbedoel
de deelen van den weg, met het oog op 
bedoelde beperking in het gebruik tot 
parkeerstrook en rijwielpad zijn bestemd 
en als zoodanig geconstrueerd. 

Wel is in kolom VII terecht het Rijk 
als onderhoudsplichtinge aangewezen, 
doch er kan ge,;n bezwaar tegen worden 
dienst ter nadere aanduiding te vermel
gemaakt, daarbij de betreffende tak van 
den. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den in
g e nieur, waarnemende d en dienst van den 
Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in 
het district Nieuwe Wegen I, Afdeeling 
Leeuwarden te Leeuwarden tegen het besluit 
v an den Commissaris der provincie Friesland, 
waarnemende de taak van Gedeputeerde S ta
ten dier provincie, van 16 Juni 1943, no. 9, 
2e afdeeling W., tot vaststelling ingevolge de 
Wegenwet van den eersten wijzigingslegger, 
behoorende tot den wegenlegger der gemeen
te Sneek; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 3 
November 1943, no. 149); 

0. dat de Commissaris der provincie Fries
land, waarnemende de taak van Gedeputeer
de Staten, bij zijn besluit van 16 Juni 1943, 
no. 9, 2e afdeeling W., den door den burge-

meester van Sneek opgemaakten eersten wij 
zigingslegger van de wegen der gemeente in 
rood gewij zigd heeft vastgesteld, daarbij on
der meer overwegende, dat de Hoofdinge
nieur van den R ijkswaterstaat, district Nieu
we Wegen I, Afdeeling Leeuwarden, te 
Leeuwarden bij den burgemeester der ge
meente Sneek een bezwaarschrift tegen het 
bedoelde ontwerp heeft ingediend; 

dat het eerste bezwaar, hetwelk ten aan
zien van beide op den ontwerpwijzigingsleg
ger voorkomende wegen is gemaakt, betreft 
de in kolom II vermelde naam van den weg, 
in welken naam de woorden ,,Afsluitdijk
Heerenveen" zouden dienen te worden ver
vangen door "Groningen-Beetsterzwaag
Heerenveen-Sneek-Afsluitdij k"; dat dit be
zwaar gegrond is te achten; dat in de tweede 
plaats ten aanzien van beide wegen bezwaar 
wordt gemaakt tegen de vermelding in ko
lom II (en kolom III) van de woorden "met 
rijwielpad op de linkerberm van de weg", 
welke woorden zouden dienen te vervallen; 
dat art. 1 , lid 2, der Wegenwet onder meer 
bepaalt, dat onder wegen mede worden ver
staan rijwielpaden en andere verkeersbanen 
voor beperkt gebruik; dat volgens art. 29, 
lid 1, der wet, naast elkander gelegen wegen 
onder één nommer op den legger kunnen wor -
den gebracht; dat met de gewraakte woorden 
wordt beoogd aan te geven, dat hier aanwezig 
is een afzonderlijke weg in den zin van de 
Wegenwet, namelijk een rijwielpad, welke 
echter in zoo nauw verband staat tot de 
hoofdverkeersbaan, dat vermelding van beide 
wegen onder één nommer gemotiveerd is te 
achten, zoomede aan te geven de ligging van 
het rijwielpad; dat deze wijze van vermelding 
zakelijk juist en, ondanks het feit, dat de 
opschriften der kolommen II en III niet 11:e
heel toepasselijk zijn, administratief zoo goed 
mogelijk is te achten; dat het derde bezwaar 
ten aanzien van beide wegen betreft de ver
melding in kolom IV van de woorden "par
keerstrook", ,,parkeerstrook" en "rijwielpad", 
waaromtrent wordt opgemerkt, dat in kolom 
IV uitsluitend dienen te worden vermeld de 
beperkingen in het gebruik als bedoeld in 
art. 6 van de Wegenwet, zoodat, aangezien 
de beperkingen in het gebruik van de onder
havige weggedeelten voortvloeien uit be
schikkingen genomen op grond van de We
genverkeersregeling en de Uitvoeringsbe
schikking Wegenverkeer, de in deze kolom 
vermelde beperkingen behooren te worden 
geschrapt; dat èn rijwielpad èn parkeerstroo
ken als zoodanig 2ijn ontworpen en uitge
voerd en voorzien zijn van afwijkende ver
hardingen, zoodat het bestaan van de beper
kingen in het gebruik niet uitsluitend het ge
volg is van de toepassing der verkeersvoor
schriften, doch mede mag worden aangeno
men op grond van de gesteldheid van den 
weg, waarmede deze beperkingen vallen bin
nen het bereik van art. 6 der Wegenwet en 
derhalve in kolom IV moeten worden ver
meld; dat voorts ten aanzien van beide wegen 
nog wordt opgemerkt, dat, waar in kolom 
VII wordt vermeld "Het Rijk", dit moet 
worden vervangen door "Het R ijk (Water-
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staat)"; dat in kolom VII moet worden in
gevuld de onderhoudsplicht van den weg, 
enz.; dat, indien het Rijk onderhoudsplich
tige is, ook het Rijk, zonder meer, dient te 
worden vermeld; aangezien een afzonderlijke 
rechtspersoon "Het Rijk (Waterstaat)" niet 
bestaat; dat ten aanzien van beide wegen ten 
slotte nog wordt aangegeven, dat, ter ver
vanging van het in kolom IV te schrappen 
woord "rijwielpad" in kolom XI te bestem
der plaatse ware te vermelden "rijwielpad 
op den noordelijken berm van den weg" on
derscheidenlijk, ,,rijwielpad op den zuidelij
ken berm van den weg"; dat hierop niet na
der behoeft te worden ingegaan, nu het woord 
,,rijwielpad" in kolom IV niet wordt ge
schrapt; 

dat van dit besluit de Ingenieur, waarne
mende den dienst van den Hoofdingenieur 
in het district Nieuwe Wegen I, Afdeeling 
Leeuwarden, in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de wijzigingslegger twee in de ge
meente Sneek gelegen gedeelten van weg no. 
43 ( Groningen-Beetsterzwaag-Heerenveen
Sneek-Afslui tdijk) omvat, welke weggedeel
ten ingevolge de beschikkingen van 14 Juni 
1940, La. C I, afdeeling Waterstaatsrecht en 
4 Juni 1942, La. H I, afdeeling Waterstaats
recht, voor het openbare verkeer werden 
opengesteld; dat met de door hem ingediende 
bezwaren slechts ten deele is rekening gehou
den; dat het verschil van inzicht in hoofdzaak 
de toepassing van de artt. 6 en 29 der We
genwet betreft; dat hij zich met de opvatting 
van den Commissaris der provincie Fries
land, dat van Rijksweg no. 43 de hoofdver
harding, de parkeerstrook en het rijwielpad 
als afzonderlijke wegen dienen te worden be
schouwd en in verband met hun bijzondere 
ligging ingevolge art. 29 der Wegenwet onder 
één nummer op den wegenlegger zouden kun
nen worden geplaatst, niet kan vereenigen; 
dat de betrokken weg, alhoewel bestaande 
uit drie strooken, elk bestemd voor een be
paald verkeer, beschouwd moet worden als 
tezamen vormende één geheel, derhalve als 
één weg ; dat in verband hiermede bij dezen 
weg de in de kolommen II en III vermelde 
aanduiding omtrent het rijwielpad zullen 
moeten vervallen; dat de beperkingen, welke 
gelegd zijn op de strooken voor rijwielpad en 
parkeerstrook beschouwd moeten worden als 
beperking krachtens een wettelijk voor
schrift, zodat deze beperkingen niet behoo
ren te worden opgenomen in kolom IV van 
den wegenlegger; dat zij echter vermeld die
nen te worden in kolom XI van den legger; 
dat hij in verband met het bovenstaande ver
zoekt in den wijzigingslegger alsnog de vol
gende wijzigingen met betrekking tot Rijks
weg no. 43 te doen aanbrengen: 1. in de ko
lommen II en III dienen de woorden "met 
rijwielpad op de rechterberm, respectievelijk 
linkerberm, van de weg" te vervallen; 2. de 
in kolom IV vermelde woorden "parkeer
strook", ,,parkeerstrook" en ,.rijwielpad" 
dienen te worden geschrapt; 3. waar in kolom 
VII is vermeld "het Rijk" ware deze aandui
ding aan te vullen met het woord ,,(Water
staat)"; 4. ter vervanging van het in kolom 

IV te schrappen woord "rijwielpad" ware in 
kolom XI te bestemder plaatse in te vullen : 
a. Voor zooveel betreft weg no. 43 1e gedeelte 
" rijwielpad op den noordelijken berm van 
den weg"; b. Voor zooveel betreft weg no. 43, 
2e gedeelte "rijwielpad op den zuidelijken 
berm van den weg"; 

0. dat weliswaar ingevolge art. 1, 2de lid 
der Wegenwet verkeersbanen voor beperkt 
gebruik, zooals rijwielpaden, mede onder we
gen in den zin dezer wet worden verst:.an en 
art. 29, 1e lid van de genoemde wet de moge
lijkheid opent naast elkaar gelegen wegen 
onder één nummer op den legger te brengen, 
doch dat in het onderwerpelijke geval van 
afzonderlijke, naast elkaar gelegen wegen 
geen sprake is, aangezien de bovenbedoelde 
voor rijwielverkeer bestemde banen, evenals 
de parkeerstrooken, een deel uitmaken van 
den onder nos. II en 12 op den legger ge
brachten Rijksweg no. 43 : 

dat in verband hiermede bij dezen weg de 
in de kolommen II en III vermdde aandui
ding omtrent het rijwielpad behoort te ver
vallen; 

dat voorts kolom IV ten onrechte van par
keerstrooken en rijwielpaden melding maakt, 
vermits het hier betreft beperking in het ge
bruik krachtens wettelijk voorschrift tot re
geling van het verkeer, waaraan niet afdoet, 
dat de hierbedoelde deelen van den weg, met 
het oog op evenvermelde beperking in het 
gebruik, tot parkeerstrook en rijwielpad zijn 
bestemd en als zoodanig geconstrueerd; 

dat de aanwezigheid van het rijwielpad in 
kolom XI behoort te worden vermeld; 

dat, wat het in kolom VII ingevulde be
treft, het Rijk weliswaar terecht als onder
houdsplichtige van den weg is aangewezen, 
doch dat er niet met grond bezwaar tegen kan 
worden gemaakt, daarbij de desbetreffende 
tak van dienst ter nadere aanduiding te ver
melden; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met gegrondverklaring van het ingestelde 
beroep, in den eersten wijzigingslegger, be
hoorende tot den wegenlegger der gemeente 
Sneek, alsnog de volgende veranderingen aan 
te brengen: 

1. In de kolommen II en III vervallen bij 
de wegen nos. 11 en 12 de woorden: ,,met rij
wielpad op de linker" onderscheidenlijk 
,,rechterberm van de weg". 

2 . In kolom IV vervallen d e woorden 
,,parkeerstrook" en "rijwielpad". 

3. In kolom VII wordt telkens onder de 
woorden "het R ijk" ingevoegd: (Waterstaat). 

4. In kolom XI wordt te daarvoor be
stemder plaatse ingevoegd, a . voor zooveel 
betreft weg no. 43, 1e gedeelte: rijwielpad op 
den noordelijken berm van den weg; b. voor 
zooveel betreft weg no. 43, 2e gedeelte: rij
wielpad op den zuidelijken berm van den 
weg. (A.B.) 
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25 November z943. UITSPRAAK van den 
den Centralen Raad van Beroep. (Amb
tenarenwet 1929 art. 60.) 

In 1937 is S. eervol ontslagen als ge 
meente-geneesheer, tevens belast met de 
armenpractijk, in de gemeente H. Dat 
ontslagbesluit is nietig verklaard bij een 
uitspraak van het ambtenarengerecht, 
welke kracht van gewijsde heeft verkre
gen. De gemeenteraad heeft besloten aan 
S. nog salaris tot 1 Augustus 1939 uit te 
betalen. Ook dat besluit is nietig ver
klaard door het ambtenarengerecht bij 
een uitspraak, die eveneens in kracht 
van gewijsde is gegaan. De gemeente H. 
heeft salaris uitgekeerd tot 1 Augustus 
1939 en sindsdien niets meer. Nu wordt 
gevorderd betaling der achterststallige 
termijnbetalingen sinds x Aug. 1939. 
Het beroep is gericht tegen even zoovele 
weigeringen als er termijnen zijn ver
streken. Die weigeringen moeten geacht 

· worden te zijn uitgesproken, telkens 
,. twee maanden na het verstrijken van 

een kwartaal. Het beroep is dus voor het 
grootste gedeelte niet-ontvankelijk, want 
te laat. Beroep op art. 2012 B . W. afge
wezen. 

Uitspraak in zake: 
lf. M. A. H. Strijbosch, wonende te Horst, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
tr:eden Mr. C. F. C. de Roy, ambtenaar ter 
Provinciale Griffie te 's-Hèrtogenbosch, wo
nende te Vught, 

tegen: 
den Burgemeester van Sevenum, waarnemen
de de taak van den Raad dier gemeente, ge
daagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
O. dat het Ambtenarengerecht te Roer

mond bij, onherroepelijk geworden, uitspraak 
dd. 27 November 1937 heeft nietig verklaard 
het besluit van den Raad der gemeente Se
venum dd. 16 Maart 1937, waarbij aan H.M. 
A H. Strijbosch voornoemd eervol ontslag 
werd verleend uit zijn betrekking van ge
meente-geneesheer, tevens belast met de ar
menpraktijk, zulks ingaande 1 Juli 1937; 

0. dat de Raad dier gemeente dd. 23 Juni 
1939 het navolgende besluit heeft genomen: 

,,De Raad der gemeente Sevenum, 
gelet op zijn besluit van 16 Maart 1937, 

waarbij aan H. M. A. H. Strijbosch, arts te 
Horst, ongevraagd eervol ontslag is verleend 
als gemeente-geneesheer tevens belast met 
de armenpraktijk; 

0. dat door H . M. A. H. Strijbosch voor
noemd, de vernietiging van bedoeld besluit is 
gevraagd doch niet verkregen; 

dat over deze aangelegenheid een zeer uit
voerige briefwisseling is geweest tusschen 
den Heer Minister van Binnenlandsche Za
ken, Heeren Ged. Staten van Limburg en 
het Gemeentebestuur van Sevenum; 

dat te dezer zake met den Heer Minister 
van Binnenlandsche Zaken overeenstemming 
werd bereikt door, met handhaving van het 
ontslagbesluit van 16 Maart voornoemd, aan 
H. M. A. H. Strijbosch toe te kennen een 
schadevergoeding gelijk aan de wedde tot 1 

Augustus 1939, in welk geval de Minister 
voornoemd, vernietiging van het ontslagbe
sluit niet zal bevorderen; 

Besluit : 
aan H . M . A. H . Strijbosch, eervol ontsla

gen gemeente-geneesheer, toe te kennen een 
schadeloosstelling, gelijk aan zijn wedde als 
gemeente-geneesheer vanaf 1 Juli 1937 tot 1 
Augustus 1939, met dien verstande dat het 
over het tijdvak van 1 Juli 1937 tot 1 Juli 
1938 genoten bedrag in mindering zal wo1den 
gebracht."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 20 April 1940 ook 
genoemd besluit van 23 Juni 1939 heeft nie
tig verklaard; 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 7 Nov. 
I 940 den Raad der gemeente Sevenum, niet
ontvankelijk heeft verklaard in 'zijn tegen die 
uitspraak van het Ambtenarengerecht inge
steld hooger beroep; 

0. dat H. M. A. H. Strijbosch bij klaag
schrift, hetwelk op 4 Maart 1943 aldaar in
kwam, aan het Ambtenarengerecht te Roer
mond heeft verzocht te willen bepalen, dat 
door de gemeente Sevenum aan hem alsnog 
wordt uitbetaald de hem sinds 1 Augustus 
1939 tot op den dag der uitspraak toekomen
de wedde als gemeente-geneesheer tevens be
last met de armenpraktijk der gemeente Se
venum, berekend naar een bezoldiging van 
f 1075 per jaar, zijnde bij dat klaagschrift 
o. m. aangevoerd: 

dat de gemeente Sevenum de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht van 20 April 
1940 niet nakomt en sinds 1 Augustus 1939 
aan hem zijn wedde als gemeente-geneesheer 
tevens belast met de armenpraktijk niet meer 
heeft u itbetaald; 

dat de gemeente Sevenum op 26 Januari 
1943 is gesommeerd de aan hem toekomende 
wedde, welke f 1075 per jaar bedraagt, alsnog 
voor 15 Februari d.a.v. uit te betalen; 

dat de gemeente Sevenum tot heden aan 
dit verzoek niet heeft voldaan, zoodat zij 
moet worden geacht de betaling van de wed
de aan hem te weigeren; 

0. dat voormeld Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 17 Juni 1943 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - H. M. A. 
H. Strijbosch niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn beroep, voorzoover dit is ge
richt tegen de weigering om de kwartaals
termijnen zijner wedde, vervallen in 1939, 
1940, 1941 en 1942, uit te betalen, en de Ge
meente Sevenum heeft veroordeeld om aan 
genoemden Strijbosch te betalen de som van 
vijfhonderd zeven en dertig gulden vijftig 
cents, zijnde de op 1 Januari en 1 April 1943 
vervallen termijnen zijner wedde; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
beroepschrift aangevoerde gronden heeft ver -
zocht, met vernietiging van die uitspraak, als-
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nog te willen bepalen, dat door de gemeente 
Sevenum de aan hem sinds 1 Augustus 1939 
tot op den dag der uitspraak toekomende 
wedde als gemeente-geneesheer, berekend 
naar een bezoldiging van f 1075 per jaar, als
nog wordt uitbetaald; 

O .' dat Mr. P . Tripels, advocaat te Roer
mond, als gemachtigde van gedaagde, op de 
in de contra-memorie gestelde gronden heeft 
verzocht met bevestiging van vorenbedoelde 
uitspraak dd. 17 Juni 1943 eischer (kennelijk 
is bedoeld: in zoover) in de door hem inge
stelde vordering niet-ontvankelijk te willen 
verklaren en deze vordering voor het overige 
als ongegrond en onbewezen te willen ont
zeggen; 

In rechte: 
0. dat na de onherroepelijk geworden uit

spraak van het Ambtenarengerecht te Roer
mond dd. 27 November 1937 - houdende 
nietigverklaring van voormeld besluit van 
dén Raad der gemeente Sevenum dd. 16 
Maart 1937 - dat Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 20 April 1940, welke eveneens 
onherroepelijk is geworden, heeft nietig ver
klaard het, mede onder de feiten vermelde, 
besluit van dien Raad van 23 Juni 1939; 

O. dat hiermede vaststaat, dat, wat er ook 
overigens moge zijn van die uitspraak van 
20 April 1940, het ontslagbesluit van 16 
Maart 193 7 geacht moet worden nimmer te 
hebben bestaan, waaruit weder voortvloeit, 
dat eischer is gebleven en nog steeds is ge
meente-geneesheer, tevens belast met de ar
menpraktijk, van de gemeente Sevenum op 
een jaarwedde van f 1075, vermits hij sinds 
16 Maart 1937 nimmer is en ook niet geacht 
kan-worden rechtsgeldig te zijn ontslagen; 

O.' dat een andere vraag, welke in dezen 
beantwoording behoeft, is, of en in hoeverre 
eischer het recht op dat salaris, hetwelk hij 
vordert van 1 Augustus. 1939 af, bij den ad
ministratieven rechter geldend kan maken; 

0 . dat deze Raad met het Ambtenarenge
recht op de door hetzelve daarvoor aange
voerde gronden van oordeel is, dat de ge
meente Sevenum verplicht was het salaris 
van . eischer aan dezen per kwartaal te be
talen, maar dat niet is bepaald, op welken 
datum dan telkens dat kwartaal-salaris moest 
worden uitgekeerd, en dat, gelet op het be
paalde in art. 60, 2e lid, der Ambtenarenwet 
1929, een termijn van twee maanden na het 
einde van ieder kwartaal moet worden aan
gemerkt als een "redelijke tijd", bedoeld in 
dit 2e lid ; 

0. dat hieruit volgt, gelijk het Ambtena
rengerecht terecht heeft overwogen, dat het 
ter griffie van- dat Gerecht op 4 Maart 1943 
ingekomen klaagschrift niet is ingediend bin
nen 30 dagen na den dag, waarop de weige
ring tot het betalen van in 1939, 1940, 1941 
en 1942 opeischbaar geworden kwartaalster
mijne_n der wedde moet geacht worden te 
zijn uitgesproken, zoodat eischer - toen
maals klager - bij de beroepen uitspraak te
recht niet-ontvankelijk is verklaard in zijn 
beroep, voorzoover dit is gericht tegen de 
weigering tot uitbetaling van die kwartaals.: 
te~ijnen zijner wedde; 

0. dat in het beroepschrift, en ook door 
eischers gemachtigde ter terechtzitting van 
dezen Raad, een beroep is gedaan op art. 
2012 B. W., zulks evenwel ten onrechte, ver
mits door dit voorschrift - en ook door dat, 
vervat in art. 1 van de wet van 31 October 
1924, S. 482 - niet kon worden en ook niet 
is ter zijde gesteld de in art. 60 der Amb
tenarenwet 1929 voorgeschreven termijn, no
pens het instellen van beroep bij het desbe
treffende Ambtenarengerecht tegen een wei
gering om te handelen, welke geacht moet 
worden te zijn uitgesproken; 

0. dat op 4 Maart 1943, zijnde de datum, 
waarop ten deze beroep bij het Ambtenaren
gerecht te Roermond is ingesteld, laatstelijk 
was verstreken het vierde kwartaal 1.94;1, .over 
welk kwartaal gedaagde geacht moet worden 
uitbetllling van salaris aan eischer te hebben 
geweigerd, nu vóór 1 Maart 1943 zoodanige 
betaling niet heeft plaats gehad; 

0. dat mitsdien het beroep, voorzoover het 
tegen deze weigering is gericht, tijdig bij het 
Ambtenarengerecht is ingesteld; . 

0 . dat, gelijk bereids hiervoren is ove,wo
gen, eischer nog steeds is gemeente-genees
heer, tevens belast met de armenpra)ctij~. der 
gemeente Sevenum, zoodat hij recht heeft op 
betaling van het salaris over het laatste kwar
taal 1942, derhalve van ¼ van f 1075 = 
f 268.75, waaraan ni(êt afdoet, dat de ge
meente Sevenum van zijn diensten als zoo
danig, derhalve als ambtenaar, geen gebruik 
wenscht te maken; strij<1,ende dan ook de 
fictieve weigering van die betaling met het 
bepaalde in art. 17, lid 1 van het ,Ambtena
renreglement voor de gemeente Sevenum, 
krachtens welke bepaling eischer aanspraak 
heeft op voormeld salaris; 

0. dat latere kwartalen ten tijde van het 
instellen van het beroep in eersten aanleg 
nog niet waren verstreken en dus ook uitbe
taling van het salaris over zoodanige kwar
talen - waaronder mede het eerste kwartaal 
1943 - toen nog niet kon worden geacht te 
zijn geweigerd, zoodat eischer m zijn beroep, 
voorzoover dit betreft de vordering tot uit
betaling door de gemeente Sevenum van het 
salaris over een tijdvak na 31 December 1942 
- als zijnde zoodanig beroep praematuur -
alsnog niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard; 

O. dat uit hetgeen overigens hiervoren is 
overwogen voortvloeit, dat de uitspraak, 
waarvan beroep, moet worden bevestigd, 
zulks echter nog met deze verbetering, dat in 
derzelver dictum in plaats van "Vijfhonderd 
zeven en dertig gulden vijftig cents" _en "en 
1 April 1943 vervallen termijnen" moet wor
den gesteld onderscheidenlijk "f 268.75" en 
,,vervallen termijn''; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart H. M. A. H. Strijbosch voor

noemd alsnog niet-ontvankelijk in zijn be
roep, voorzoover dit betreft de vordering tot 
uitbetaling door de gemeente Sevenum van 
het salaris over een tijdvak na 31 Dec. 1942; 

Bevestigt overigens de uitspraak, waarvan 
beroep, zulks echter met deze verbetering, 
dat in derzelver dictum in plaats van "yijf-
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honderd zeven en dertig gulden vijftig cents" 
en "en op 1 April 1943 vervallen termijnen" 
wordt gesteld onderscheidenlijk "f 268.75" 
en "vervallen termijn". 

(A.B.) 

25 November I943· BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet Art. 36 j 0

• art. 43.) 
Wel regelen. de bebouwingsvoorschrif

ten op aanvaardbare wijze de mogelijk
heid van den bouw van boerderijen ter 
plaatse en bestaat er dan ook, uit land
bouwkundig oogpunt, geen aanl~ id ing, 
den minimum-eisch van 10 h.a. bijbe
hoorend land te verlagen, doch in casu 
bestaat er ten aanzien van appellant 
aanleiding tot een zoodanige regeling 
van de bebouwingsmogelijkheid der on
derhavige perceelen, dat daarop, on
danks het iets te geringe oppervlak, een 
tweetal boerderijen kunnen. worden ge
sticht. In verband daarmede dienen de 
bebouwingsvoorschriften te worden ge
wijzigd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door S. Pronk 
Jzn. c.s. te Broek in Waterland tegen het be
sluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland, ter waarneming van de taak 
van Ged. Staten van 30 Maart 1943, afdee
ling 1, no. 855 Reg. no. 177D/9868, houdende 
goedkeuring van plannen van uitbreiding in 
onderdeelen en in hoofdzaak voor de ge
meente Broek in Waterland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
22 September 1943, No. 117); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noordholland bij besluit van 30 Maart 1943, 
afdeeling 1, no. 855 Reg. no. 177D/9868,goed
keuring heeft verleend aan de bij besluit van 
den burgemeester van Broek in Waterland 
van 21 Mei 1942 vastgestelde plannen van 
uitbreiding in onderdeelen en in hoofdzaak 
voor die gemeente; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
voornoemd S. Pronk Jzn. c.s., wonende te 
Broek in Waterland, in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij eigenaar is van een twee
tal boerderijen, gelegen aan de Dorpsstraat 
te Broek in Waterland; dat in art. 8, onder 
1:, der Bebouwingsvoorschriften, behoorende 
bij het plan in onderdeelen, is bepaald, dat 
op de gronden, in het uitbreidingsplan aan
gewezen voor bebouwing met boerderijen A. 
en B. en bijbehoorende terreinen, alleen boer
derijen en de daarbij noodige bedrijfsgebou
wen mogen worden opgericht, behoorende tot 
een landbouw- of veehouderijbedrijf van ten 
minste 10 ha aaneengesloten aan de boerderij; 
dat hij tengevolge van deze bepaling bij uit
voering van het uitbreidingsplan niet meer 
in de gelegenheid zou zijn, in de strook, aan
gewezen voor boerderij -bouw A., een tweetal 

boerderijen te bouwen, daar het resteerende 
bezit niet meer 20 ha of meer zal bedragen; 
dat hij, rekening houdende met het feit, dat 
thans eveneens een tweetal boerderijen aan
wezig is, meent in de gelegenheid te moeten 
blijven, na uitvoering van het uitbreidings
plan op zijn terrein wederom een tweetal 
boerderijen op het resteerend bezit te mogen 
bouwen; dat hij mitsdien verzoekt, het onder
havige plan met de daarbij behoorende be
bouwingsvoorschriften niet goed te keuren; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat art. 
8, eerste lid, der Bebouwingsvoorschriften op 
aanvaardbare wijze de mogelijkheid van den 
bouw van boerderijen ter plaatse regelt en 
dat, ook uit een landbouwkundig oogpunt, 
geen aanleiding bestaat, den minimum-eisch 
van 10 ha bijbehoorend land te verlagen; 

dat echter S. Pronk Jzn. heeft aangetoond, 
dat de bijzondere omstandigheden, zooals die 
zich ten aanzien van de door hem bedoelde 
landerijen voordoen, hem en zijn familie re
delijkerwijze aanspraak geven op een zooda
nige regeling van de bebouwingsmogelijkheid 
der onderhavige perceelen, dat daarop, on
danks het iets te geringe oppervlak, een twee
tal boerderijen kunnen worden gesticht; 

dat toch daarop thans wel één boerenbe
drijf wordt uitgeoefend, doch dat, in aanmer
king genomen de plaatselijke situatie, be
paaldelijk dat nevens de boerderij nog een 
bijbehoorend woonhuis aldaar aanwezig is, 
aanleiding bestaat hier gelegenheid te laten, 
het bedrijf te splitsen over twee boerderijen, 
waartoe het zich alleszins eigent, en daartoe 
bij aanleg van den ter plaatse geprojecteerden 
weg een tweetal nieuwe boerderijen te stich
ten; 

dat weliswaar door het aankoopen van een 
betrekkelijk geringe oppervlakte aan den 
evenvermelden eisch kan worden voldaan, 
doch dat in het gegeven geval niet te ver
wachten is, dat de familie Pronk daarop voor 
een redelijken prijs de hand zal kunnen leg
gen; 

dat daarom de Bebouwingsvoorschriften, 
met name art. 8, eerste lid, niet kunnen wor
den aanvaard dan nadat een aanvulling zal 
hebben plaats gehad, welke in een geval als 
het onderhavige den in deze bepaling vervat
ten eisch eenigszins matigt; 

dat die aanvulling, welke ook haar nut voor 
soortgelijke gevallen kan hebben, zou kunnen 
bestaan in een toevoeging aan het derde lid 
van art. r6 der Bebouwingsvoorschriften, in 
voege als volgt: ,,Indien bij het ter visie leg
gen van het ontwerp van het uitbreidingsplan
op een terrein een tweetal boerderijen dan 
wel een boerderij met bijbehoorend woonhuis 
zich bevonden, dan wordt met afwijking van 
art. 8, eerste lid der Bebouwingsvoorschrif
ten toegestaan, dat daarop twee boerderijen 
met bijbehoorende bedrijfsgebouwen worden 
opgericht of heropgericht, ook al is de be
schikbare oppervlakte minder, dan 10 ha 
voor elke boerderij, mits die oppervlakte niet 
geringer is dan 9½ ha"; 

dat dus het bestreden besluit niet zal kun
nen worden gehandhaafd, voorzoover daarbij 
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het plan in onderdeelen met bebouwingsvoor
schriften is goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

Met vernietiging van het bestreden besluit, 
voor zoover daarbij het uitbreidingsplan in 
onderdeelen met bebouwingsvoorschriften 
voor de gemeente Broek in Waterland is 
goedgekeurd, aan dat plan met bebouwings
voorschriften alsnog de goedkeuring te ont-
houden. (A. B.) 

29 November z942. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Sv. art. 430; Koffie
en Theedistr.besch. 1940 I art. 2.) 

Onder "koopen" in den zin van artt. 
2 en 3 Koffie_ en Theedistr.besch. 1940 
I is niet te verstaan het zich in eigen
dom verschaffen van het gekochte. 

Derhalve heeft de Econ. Rechter, door 
te overwegen, dat de strekking van de 
wet medebrengt, dat onder koopen in 
die artikelen moet worden verstaan on
der meer het zich verschaffen: van den 
eigendom van het betreffende distribu
tiegoed onder bezwarenden titel, niet op 
den grondslag der t.1.1. beraadslaagd en 
beslist, waar het woord "koopen" in de 
t.1.1 . kennelijk is gebezigd in denzelfden 
zin als in de genoemde artikelen. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
.A,rr.-Rechtbank te Arnhem, req. van cassatie 
tegen een vonnis van den Econ. Rechter bij 
die Rechtbank van 10 Mei 1943, waarbij H. 
J. H., echtgenoote van E. J. W., wonende te 
Spijk, gemeente Herwen en Aerdt van het 
haar telaste gelegde is vrijgesproken. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"S., althans v. t. van de artt. 350, 351 en 

352 Sv., en de artt. 2 en 3 der Koffie- en 
Theedistributiebeschikking 1940 I juncto art. 
5 der Distributiewet 1939, 

aangezien, waar de dagvaarding heel in het 
algemeen het woord koopen gebruikt, en noch 
de Koffie- en Theedistributiebeschikking 
noch de Distributiewet een definitie van het 
woord koopen geeft, die afwijkt van het al
gemeen spraakgebruik, er geen enkele grond 
is, van dit spraakgebruik af te wijken, te
meer, waar onder meer de op . deze zelfde 
Distributiewet steunende Grutterswarendis
tributiebeschikking 1942 I in de artt. 3 en 6 
uitdrukkelijk onderscheid maakt tusschen a. 
koopen en b . in ontvangst nemen, en in de 
opvatting van den Econ. Rechter elk koopen 
een in ontvangst nemen zou impliceeren, zoo
dat art. 3 dier beschikking overbodig zou 

worden, althans als een bijzonder geval van 
het in art. 6 bepaalde zou moeten wod~en 
opgevat, dus systematisch na art. 6 zou moe
ten volgen, althans in den aanhef zou moeten 
bevatten woorden als "in afwijking van het 
bij art. 6 bepaalde"; 

aangezien in het algemeen spraakgebruik 
koopen is een overeenkomst sluiten t. a. v. 
zaak en prijs en uit de feitelijke overwegingen 
van het vonnis blijkt, dat een zoodanige over
eenkomst is tot stand gekomen;" 

0. dat nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht, allereerst moet worden onderzocht 
of het ontvankelijk is; 

0. daaromtrent: 
dat aan gerequireerde bij inleidende dag

vaarding is telastgelegd, dat zij in of om
streeks de maand September 1942 in de ge
menete Herwen en Aerdt te Spijk, althans m 
Nederland, terwijl zij woonde binnen het Ar
rondissement Arnhem, opzettelijk, althans 
onachtzaam en nalatig, in strijd met het bij 
de Koffie- en Theedistributiebeschikking 
1940 I bepaalde, ongeveer 2 ½ Kilogram kof
fie en 2 Kilogram thee, althans hoeveelheden 
koffie en thee, als bedoeld in die Beschikking, 
heeft gekocht van E. N. of een ander, zonder 
de bij die beschikking voorgeschreven afgifte 
van de daar bedoelde bonnen of andere be
scheiden; 

dat de Econ. Rechter de gerequireerde 
heeft vrijgesproken en daarbij heeft overwo
gen: 

0. dat aan het de verdachte telaste geleg
de koopen van koffie en thee dezelfde betee
kenis moet worden toegekend als dit woord 
beteekent in de artt. 2 en 3 van de Koffie- en 
Theedistributiebeschikking 1940 I juncto art. 
5 van de Distributiewet 1939; 

0. dat de strekking van de Wet meebrengt, 
dat onder koopen in die artikelen moet wor
den verstaan onder meer het zich verschaffen 
van den eigendom van het betreffende distri
butiegoed onder bezwarenden titel; 

0. dat ter terechtzitting niet is gebleken, 
dat verdachte zich den eigendom van de 
koffie en thee heeft verschaft, daar zij die 
koffie en thee den volgenden dag weer aan 
getuige N. heeft teruggegeven en deze die 
koffie en thee weer van haar heeft terugge
nomen; 

0. dat derhalve niet wettig en overtuigend 
is bewezen dat verdachte de koffie en thee 
heeft gekocht in den zin als hierboven is aan
gegeven; 

0. dat het woord "koopen" in de telastleg
ging kennelijk is gebezigd in denzelfden zin 
als in de artt. 2 en 3 van de Koffie- en Thee
distributiebeschikking 1940 I; dat eerstge
noemd artikel met zooveel woorden bepaalt, 
dat het koopen van koffie, koffiesurrogaten 
en thee slechts is toegestaan tegen afgifte van 
de in dat artikel nader genoemde bonnen, 
toewijzingen of vergunning; 

dat uit deze duidelijke bepaling volgt, dat 
reeds bij het tot stand komen van den koop 
de bonnen c.q. toewijzingen of vergunning 
moeten worden afgegeven; 

dat in art. 2 van genoemde beschikking 
naast het koopen "het afleveren" en niet "het 
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verkoopen" is genoemd, terwijl eveneens niet 
een bepaling voor het in ontvangst nemen -
laat staan eene voor het zich verschaffen van 
den eigendom van het betreffende distribu
tiegoed onder bezwarenden titel - naast die 
voor het koopen aanwezig is; 

0. dat hieruit volgt, dat in den zin van de 
artt. 2 en 3 onder koopen niet is te verstaan, 
het zich in eigendom verschaffen van het ge
kochte; 

dat derhalve de Econ. Rechter door te 
overwegen, gelijk hierboven is gemeld, niet 
op den grondslag der telastlegging heeft be
raadslaagd en beslist, zoodat de bij het von
nis gegeven vrijspraak niet is een vrijspraak 
in den zin van art. 430 Sv.; 

dat het cassatie-beroep mitsdien ontvan
kelijk is; 

0. dat uit het bovenstaande tevens voort
vloeit, dat de Econ. R echter door niet op den 
grondslag der telastlegging te beslissen, art . 
358 in verband met art. 350 Sv. - welke ar
tikelen ten deze van toepassing zijn - heeft 
geschonden, hetgeen bij het laatste lid van 
art . 358 Sv. met nietigheid is bedreigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Econ. Gerechts

hof ter berechting en afdoening. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn, die opmerkte: 

,,Het middel acht ik deugdelijk; met req . 
ben ik van meening dat voor de opvatting 
van den Econ. Rechter omtrent de beteekenis 
van "koopen" in de artt. 2 en 3 van de Kof
fie- en Theedistributiebeschikking 1940 I en 
van het telastegelegde "koopen" geen goede 
grond bestaat, hetgeen m. i. steun vindt in de 
arresten van den Hoogen Raad van 10 Nov. 
1941 N . J. 1942 no. 12 (betreffende de 
Vleeschdistributiebeschikking 1940 II) en 19 
Maart 1943 N. J. 1943 no. 36x (betreffende 
de Vaste Brandstoffendistributiebeschikking 
1940 III). Ik ben dan ook van oordeel, dat 
de Econ. Rechter aan het telastegelegde "koo
pen" een onjuiste beteekenis heeft gegeven 
en dat daarom de gegeven vrijspraak, die 
klaarblijkelijk eigenlijk niet de geheele telast
legging maar alleen het telastegelegde "koo
pen" betreft, niet is een vrijspraak in den 
zin van art. 430 Sv., het cassatieberoep ont
vankelijk is, de Rechter niet heeft beraad
slaagd en beslist op den grondslag der telast
legging en het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven (artt. 350, 358 Sv.). 

Derhalve concludeer ik tot vernietiging 
van het bestreden vonnis en tot verwijzing 
der zaak naar het Econ. Gerechtshof teneinde 
haar op de bestaande dagvaarding te berech
ten en af te doen."] 

(N. J.) 

29 November z943. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Sv. art. 427; Besluit 
S.-G. v . Justitie inz. berechting v . straf
zaken, rakende econ. leven, No. 71-1941, 
art. 2.) 

Art. 2 sub 6 van het Besluit No. 71-
1941 bepaalt, dat de Econ. Rechter in 
eersten aanleg bij uitsluiting oordeelt 
over alle misdrijven en overtredingen, 
waartegen straf is bedreigd in de voor
schriften uitgevaardigd op grond van § 
1 der verordening No. 15-1940 betr. het 
vervoer van personen en goederen. Op 
grond van § 1 dier verordening is door 
den S .-G. van Waterstaat vastgesteld 
het Besluit No. 47-1941 betr. de uitoefe
ning van de sleepvaart in het bezette 
Ned. gebied, waarvan art. 7 voorschrijft, 
dat bij overtreding van de bepalingen 
van dit Besluit en van de ter uitvoering 
daarvan gegeven voorschriften de artt. 
3 tot en met 6 van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939 S. 528 overeenkoms
tige toepassing vinden. Derhalve wordt 
overtreding van de voorschriften bij en 
ter uitvoering van dat Besluit gegeven 
gestraft met de in art. 3 sub 1 van die 
wet genoemde straf, terwijl in dat zelfde 
artikel sub 3 wordt bepaald, dat dit feit 
wordt beschouwd als een overtreding. 
Het is niet van belang of de strafbepa
ling met zoovele woorden voorkomt in 
het Besluit No. 47-1941 zelf, dan wel 
op de wijze als hierboven beschreven, 
in dat besluit wordt vermeld. 

Nu kennelijk is telastgelegd een over
treding van art. 2 Besluit 47-1941 is de 
Econ. Rechter bij uitsluiting bevoegd 
daarvan in eersten aanleg kennis te 
nemen. 

Namens 2de req. is betoogd, dat mocht 
de H . R. het door den 0. v. J . voorge
stelde middel gegrond verklaren en den 
Econ. Rechter alsnog bevoegd oordeelen 
van de onderhavige zaak kennis te ne
men, alsdan req. zou moeten worden 
ontslagen van alle rechtsvervolging. Nu 
de Econ. Rechter alsnog zal moeten 
worden bevoegd verklaard van de onder -
havige zaak kennis te nemen zal aller
eerst de feitelijke rechter hebben te be
slissen of bewezen is, dat het feit door 
verdachte is gepleegd en zoo ja, of het 
een strafbaar feit oplevert en verdachte 
deswege strafbaar is; eerst na een even
tueel beroep in cassatie tegen die uit
spraak zal de cassatierechter uitspraak 
kunnen doen. Derhalve heeft dit mid
del in dezen stand van het geding geen 
zin en kan dus geen doel treffen. 

Op de beroepen van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam en van H. M ., 
te Rotterdam, van beroep sleepboot-kapit ein , 
requiranten van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van den Econ. R echter bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam van 30 J uli 1943, 
waarbij deze zich onbevoegd heeft v erklaard 
van het aan den tweeden req. telastegelegde 
feit kennis te nemen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 
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eersten req. voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

"S. door v. t. of niet-toepassing van de 
artt. 2 en 3 van het Besluit van den Secr.
Gef'I. van het Dep. van Justitie met betrek
king tot de berechting van strafzaken raken
de het economisch leven; art. 3, van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939; art. 7 van 
het Besluit 47/1941 betreffende de uitoefe
ning van de sleepvaart in het bezette Neder
landsche gebied; artt. 349,350 en 367 Sv.; 

vermits de Econ. Rechter zich onbevoegd 
verklaarde van het telastegelegde kennis te 
nemen, 

zulks ten onrechte, aangezien bedoelde 
verordening 47/1941 blijkens derzelver aan
hef is vastgesteld ter uitvoering van par. r 
van de verordening 1s/1940 betreffende het 
vervoer van personen en goederen en inge
volge het bepaalde in art. 2 sub 6 van het 
besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Justitie met betrekking tot de berechting van 
strafzaken rakende het economisch leven, de 
Econ. Rechter in eersten aanleg bij uitslui
ting oordeelt over alle misdrijven en over
tredingen waartegen straf is bedreigd in de 
voorschriften uitgevaardigd op grond van 
par. 1 der verordening 1s/1940 betreffende 
het vervoer van personen en goederen, ter
wijl hieraan niet afdoet dat het maximum 
van de op te leggen straf is vermeld in art. 3 
van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 
aangezien toch: 

a. de verwijzing naar art. 3 dier wet in art. 
7 van de verordening 47/x941 geen andere 
beteekenis heeft dan dat de strafbepaling 
voorkomende in art. 3 dier wet wordt inge
lascht in verordening 47/1941. 

b. bij eene andere opvatting de vermeldir,g 
van art. 2 sub 6 van het besluit van den 
Secr.-Gen. van het D ep. van Justitie met 
betrekking tot de berechting van strafzaken 
rakende het economisch leven, vrijwel illusoir 
zoude zijn, waar, met uitzondering van het 
Autobevrachtingsbesluit II, alle voorschrif
ten uitgevaardigd op grond van par. 1 der 
verordening 15/r940 voor de op te leggen 
straf verwijzen naar art. 3 der wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939:" 

Gelet op het middel van cassatie namens 
den tweeden req. voorgesteld bij schriftuur-, 
luidende: 

"S., althans v. t . van de artt. 1 tot en met 
8 van het besluit 47/1941 d .d. 27 Febr. 1941 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Water
staat betreffendt de uitoefening van de sleep
vaart in het bezette Nederlandsche gebied en 
art. 3 tot en met 6 van de Wet Gebruik Vt!r
voermiddelen 1939 en van de bepQlingen van 
de Herziene Rijnvaartacte (Besluit van 3 
Mei 1869 S . 75) in verband met de artt. 350, 
~~1 en 352 Sv.;" 

0. dat aan den tweeden req. bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat hij op of 
omstreeks 15 Maart 1943 binnen het arro-'l
dissement Rotterdam op de rivier de Noord, 
als schipper van een sleepboot in den zin van 
het Besluit 47/x941 betreffende de uitoefe
ning van de sleepvaart in het bezette Neder
landsche gebied, zonder de daartoe in dit 

Besluit vereischte vergunning, binnenlandsch 
sleepwerk - niet zijnde bergingswerk -
heeft verricht; 

0 . dat de Econ. Rechter zich onbevoegd 
heeft verklaard op dezen grond, dat ontbreei<:t 
een uitdrukkelijke bepaling, die den Econ. 
Rechter bevoegd verklaart van deze zaak 
kennis te nemen ; 

O. t . a. v. het door den eersten req. voor
gestelde middel , 

dat art. 2 sub 6 van het Besluit no. 71/r941 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
met betrekking tot de berechting van straf
zaken rakende het economisch leven bepaalt, 
dat de Econ. Rechter in eersten aanleg biJ 
uitsluiting oordeelt over alle misdrijven P.n 
overtredingen, waartegen straf is bedreigd in 
de voorschriften uitgevaardigd op grond van 
§ 1 der verordening no. 15/I940 betreffende 
het vervoer van personen en goederen; 

dat op grónd van genoemde § I dier ver
ordening door den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Waterstaat is vastgesteld het Besluit no. 
47/1941 betreffende de uitoefening van de 
sleepvaart in het bezette Nederlandsche ge
bied waarvan art. 7 voorschrijft, dat bij over
treding van de bepalingen van dit Besluit en 
van de ter uitvoering daarvan gegeven voor
schriften de artt. 3 tot en met 6 van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 S. 528 ove~-
eenkomstige toepassing vinden; . 

dat derhalve overtreding van de voorschnf
ten bij en ter uitvoering van dat Besluit ge
geven, gestraft wordt met de in art. 3 sub 1 

van die wet genoemde straf, te weten hech
tenis van ten hoogste één jaar of eene geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl in dat 
zelfde art. sub 3 wordt bepaald, dat dit feit 
wordt beschouwd als eene overtreding; 

dat hèt niet van belang is of de strafbepa
ling met zoovele woorden voorkomt in -~et 
Besluit no. 47/1 941 zelf, dan wel op de w11ze, 
als hierboven omschreven, in dat besluit 
wordt vermeld ; 

O. dat nu kennelijk aan den tweeden reg. 
is telastegelegd eene overtreding van art. ~ 
van het Besluit 47/1941, de Econ. Rechter b1.1 
uitsluiting bevoegd is daarvan in eersten aaP
leg kennis te nemen; 

dat derhalve het middel gegrond is; 
0. t.a.v. het door den tweeden req. inge

stelde beroep: 
dat namens dezen req. is betoogd, dat 

mocht de Hooge Raad het door den 0. van J. 
voorgestelde middel gegrond verklaren en 
den Econ. Rechter alsnog bevoegd oordeelen 
van de onderhavige zaak kennis te nemen, 
alsdan req. zou moeten worden ontslagen va:1 
alle rechtsvervolging ; 

O. dat, nu de Econ. Rechter alsnog zal 
moeten worden bevoegd verklaard van rle 
onderhavige zaak kennis te nemen, allereer-;t 
de feitelijke rechter zal hebben te beslissen 
of bewezen is, dat het feit door verdachte is 
gepleegd en zoo ja, of het een strafbaar fe!t 
oplevert en verdachte deswege strafbaar :s 
en eerst na een eventueel beroep in cassatie 
tegen die uitspraak de cassatierechter uit
spraak zal kunnen doen; 

dat derhalve dit middel in dezen stand van 
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het geding geen zin heeft en dus geen doel 
kan treffen; 

Vernietigt het beroepen vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Verklaart den Econ. Rechter alsnog be

voegd om van het onderhavige feit kennis te 
nemen; 

Wijst de zaak terug naar den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam om op 
de bestaande dagvaarding met inachtnemin;; 
van dit arrest te worden berecht en afgedaan. 

Verwerpt het beroep van den tweeden re· 
quirant. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

z December 1943. BESLUIT van het Amb
tenarengerecht Amsterdam. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, re lid; Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 81) 

Ofschoon de reglementaire voorschriL 
ten de oplegging van meer dan één straf 
ter zake van hetzelfde feit (i.c . te,ug
zetting in bezoldiging èn voorwaardelijk 
ontslag) niet verbieden en reeds jaren
lang een combinatie van straffen gebrui
kelijk is geweest, moet het onderhavige 
strafbesluit worden nietig geoordeeld 
wegens strijd met de geldende rechtsbe
ginselen, waartoe n.l. behoort het begin
sel, dat zich verzet tegen cumulatie van 
straffen. 

W., wonende te Amsterdam, klager, 
tegen: 

den Burgemeester van Amsterdam, verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gehoord partijen; 
Gezien de stukken, waaronder meer spe

ciaal: 
een extract uit het Boek der Besluiten van 

den Burgemeester van Amsterdam dd. 26 
Maart 1943, no. 33/25 L.M. 1943, waarvan 
de inhoud luidt als volgt : 

"Gezien het rapport van den D irecteur van 
den Dienst der Gemeentelijke ... dd. 5 Maart 
1943, No. u86 W.S.B .Z., alsmede het pro
ces-verbaal van verhoor van den Chef van 
den . .. bij dien D ienst W . (No. 33) uit welke 
stukken blijkt, dat deze zich heeft misdragen 
door zijn taak als chef van den schoonmaak
dienst op schromelijke wijze te verwaarloo
zen; 

Gezien de apostille van den Wethouder 
voor de Arbeidszaken van 22 Maart 1943, No. 
5 Arb. Z. 1943; 

Gelet op de artt. 47 en 48 van het Amb
tenarenreglement; 

Besluit : 
den chef van den . . . bij den D ienst der 

Gemeentelijke ... W. (No. 33) op grond van 
deze misdraging met ingang van den datum 
van dit besluit te straffen met: 

a. terugzetting op een salaris van f 382 5 

voor onbepaalden tijd; onder vaststelling van 
zijn pensioensgrondslag op f 3825; 

b. ontslag uit den dienst, met dien ver
stande, dat hij de uitvoering van die straf 
kan voorkomen, door zich binnen den tijd van 
3 jaren niet opnieuw aan een strafbaar feit 
schuldig te maken." 

0. dat allereerst door klager tegen dit be
sluit is aangevoerd, dat het zou lijden aan 
nietigheid, aangezien daarbij twee straffen 
zijn opgelegd, terwijl de strafoplegger zijns 
inziens, niet bevoegd is, meer dan één straf 
op te leggen naar aanleiding van een feit of 
grief; 

0. hieromtrent: 
dat § 10 van het Reglement voor de Amb

tenaren in dienst der gemeente Amsterdam 
het onderwerp behandelt der disciplinaire 
strafoplegging, en aanvangt met art. 47, waar_ 
in wordt gezegd: Indien een ambtenaar zich 
misdragen heeft, kan de Burgemeester "een" 
straf opleggen; 

dat thans behoort te worden nagegaan of 
het vorengenoemde woordje "een" is te be
schouwen als een telwoord, dan wel als een 
lidwoord waaraan geen bijzondere beteekenis 
is te hechten in dien zin, dat het de bevoegd
heid niet zou uitsluiten c,m meerdere straffen 
op te leggen; 

0 . hieromtrent: 
dat het een algemeen beginsel van het Ne

derlandsch Strafrecht is, dat de Strafrechter 
niet meer dan één straf kan toepassen, zelfs 
indien een verdachte voor meerdere, onder
ling niet samenhangende feiten, wordt ver
oordeeld; 

dat hieruit nu wel niet behoeft te volgen, 
dat bij administratieve en/of disciplinaire 
strafuitspraak hetzelfde geldt, maar toch niet 
mag worden vergeten, dat de rechts-filoso
phische beginselen, die aan beide soorten van 
strafrecht ten grondslag liggen, dezelfde zijn; 

dat hierop wel uitzonderingen zijn - waar
bij speciaal gedacht wordt aan het militaire 
strafrecht van de voormalige Nederlandsche 
Weermacht, waar b .v. degradatie bestaan
baar was naast en gelijktijdig met een hoofd
straf - doch dat hierbij veeleer moet worden 
gedacht aan een parallel uit de z.g. bijkomen
de straffen, die het Wetboek van strafrecht 
kent - (ontzetting van rechten ex art. 9 sub 
b Sr.) dan aan een werkelijke combinatie van 
hoofdstraffen, en dat hierdoor het bestaande 
algemeene beginsel dat zich tegen cumulatie 
van straffen verzet, niet wordt aangetast ; 

dat thans behoort te worden nagegaan, of 
het administratief-disciplinair verzet (lees: 
recht? Red.), dat het gemeentebestuur van 
Amsterdam als wetgevend lichaam heeft sa
mengesteld, van een ander principe uitgaat; 

dat dit echter nergens blijkt - eerder, in 
tegendeel, is aan te nemen, dat ook de ge
meente Amsterdam zijn administratief straf
recht op hetzelfde beginsel heeft gebouwd ; 

0. dat dit allereerst reeds naar voren komt 
in de artt. 47 tot en met 50 van het voor
melde Ambtenarenreglement; 

dat immers alinea 2 van art. 47 voortgaat 
(na het voornoemde eerste lid) met de woor
den: ,,de straf wordt niet opgelegd dan enz. 
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terwijl lid 4 den Burgemeester de bevoegd
heid geeft, maatregelen te nemen in afwach
ting van de op te leggen straf; terwijl ook lid 
5 en lid 6 telkens spreken van "de" straf, 
welke in enkelvoudigen vorm toch doet blij
ken, dat aan de mogelijkheid van een cumu
latie van straffen niet is gedacht; 

voorts: dat de bouw van art. 48 een climax 
inhoudt , aanvangende met de lichtste en ein
digende met de zwaarste straf, klaarblijkelijk 
.al naar mate de onderliggende feiten en gron
den in ernst toenemen; en dat hier toch de 
gelegenheid was geweest, uit te spreken of 
aan te geven, dat ook onderlinge samenvoe
ging van straffen denkbaar was; doch dat 
van deze gelegenheid geen gebruik is ge
maakt, integendeel in art. 48 1-64 (lees: lid 
4, Red.) weer over de straf wordt gesproken, 
in enkelvoudsvorrn, terwijl toch dit 4e lid, 
meer dan eenig ander artikel, aanleiding had, 
om op den mogelijken samenloop van straf
fen nader in te gaan, daar het toch zeer wel 
denkbaar zou zijn, dat bij cumulatie. de eene 
straf wel, de andere niet voor een bepaalden 
tijd zou zijn opgelegd; 

0. dat het Werkliedenreglement van de 
gemeente Amsterdam ten aanzien van deze 
onderwerpen vrijwel gelijkluidend is, zoodat 
van die zijde geen licht wordt geworpen op 
het bedoelde standpunt van den gemeente
lijken wetgever, doch dat het Politieambtena
renreglement wel duidelijk het uitgangspunt 
van het gemeentebestuur aangeeft, doordat 
art. 21 inhoudt, dat de politieambtenaar die 
zich schuldig maakt enz. kan worden gestraft 
met "een der volgende straffen" ( volgt een 
opsomming in climax, soortgelijk aan die van 
het Ambtenarenreglement) ; 

0. dat de vertegenwoordiger van de ge
meente nu wel heeft betoogd, dat het reeds 
jarenlang usance is geweest om meerdere 
straffen tezamen op te leggen, doch hieruit 
niet volgt, dat dit geoorloofd geweest is, te 
minder, nu deze vertegenwoordiger hieraan 
heeft toegevoegd, dat voorzoover hem be
kend, hierover nooit een principieele uit
spraak is uitgelokt, en ook aan het Gerecht 
geen jurisprudentie bekend is, waar aan thans 
motieven zouden kunnen worden ontleend; 

0. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
het aangevochten besluit nietig is op grond 
van de omstandigheid, dat het, in strijd met 
de geldende rechtsbeginselen, eene cumulatie 
-.·an straffen inhoudt, en dat mitsdien reeds 
hierom het ingestelde beroep gegrond dient 
te worden verklaard; 

0. dat mitsdien op de hoofdzaak zelve niet 
!lader behoeft te worden ingegaan, doch enz. 

Rechtdoende in naam van het recht! 
Verklaart het ingestelde beroep gegrond, 

waardoor het aangevochten besluit tot straf
oplegging wordt vernietigd. 

(A._B.) 

6 December 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armen
wet art. 40-) 

Wel wordt in art. 40 gesproken van 

een arme, die op kosten van een gemeen
te of een burgerlijke instelling wordt· 
ondersteund, doch het zou met een rede
lijke uitlegging van deze wetsbepaling 
in strijd zijn om aan te nemen, dat zij 
niet van toepassing zou zijn op gevallen, 
waarin op het tijdstip van het mededee
len van het vermoeden van afschuiving 
aan het provinciaal bestuur de onder
steuning reeds is beëindigd. Er is dan 
ook geen reden om aan te nemen, dat het 
art niet eveneens betrekking zou heb
be9 op de gevallen, waarin de onder
steuning slechts zeer kort heeft geduurd 
dati wel in één keer wordt verleend. 

In casu was de armlastige, na zijn 
straftijd te 0. volbracht te hebben, voor
nemens zich naar zijn woonplaats G. te 
begeveti; op weg daarheen heeft hij te 
B. om nachtverblijf gevraagd. Onder 
deze omstandigheden kan het verstrek
ken van reisgeld door den gemeenteveld
wachter te B. voor het verdere vervoer 
naar G. niet worden aangemerkt als het 
uitoefenen van invloed in den zin van 
art. 40. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Gouda tegen 
de beslissing van den Commissaris en de le
den van Ged. Staten, fungeerende Bestuurs
raden der provincie Zuid-Holland, ter waar
neming van de taak van Ged. Staten dier 
provincie, van 29 Juni/10 Juli 1943, B. no. 
4159 (4e afdeeling) Res. no. 176, waarbij is 
verklaard, dat geen termen zijn gevonden 
voor toepassing van art. 40 der Armenwet 
met betrekking tot de kosten van ondersteu
ning van F. Kroon, gekomen uit de gemeente 
Bergambacht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 November 1943, No. 152); 

0. dat de Commissaris en de leden van 
Ged. Staten, fungeerende bestuursraden der 
provincie Zuid-Holland, bij hun evenverrneld 
besluit naar aanleiding van het verzoek van 
het bestuur van den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Gouda 
om toepassing van art. 40 der Armenwet met 
betrekking tot de kosten van ondersteuning 
van F. Kroon, komende uit Bergambacht, 
hebben besloten te verklaren, dat een geval , 
als bedoeld in art. 40 der Armenwet, zich hier 
niet voordoet en dit artikel mitsdien met be
trekking tot dit geschil geen toepassing kan 
vinden; 

dat de Commissaris en de fungeerende Be
stuursraden daarbij hebben overwogen, dat 
het bestuur van den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Gouda 
tot staving van zijn verzoek in hoofdzaak 
aanvoert : dat Kroon voornoemd, blijkens zijn 
mededeeling tegenover den met het onder
zoek belasten armbezoeker, zich te Bergam
bacht in een toestand van armlastigheid be
vond en, dakloos zijnde, zich heeft gewend 
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tot de gemeentepolitie aldaar; dat deze hem 
·heeft aangeraden zich naar Gouda te bege
ven, waar hij in het bevolkingsregister stond 
ingeschreven, en hem tot deze reis financieel 
in staat gesteld heeft; dat de burgemeester 
van Bergambacht in hoofdzaak hiertegen 
aanvoert: dat Kroon voornoemd zich tot den 
veldwachter zijner gemeente heeft gewend 
met een tweeledige vraag, namelijk op welke 
wijze hij in het bezit zou kunnen komen van 
de noodige kleedingstukken ten einde in 
Duitschland te werk gesteld te kunnen wor
den en voorts of hem nachtverblijf zou kun
nen worden toegestaan, opdat hij den volgen
den dag de reis naar zijn woonplaats Gouda 
zou kunnen voortzetten; dat ten aanzien van 
de eerstbedoelde vraag Kroon is verwezen 
naar de Sociale Afdeeling van de Politie te 
Gouda en ten aanzien van de tweede vraag de 
belanghebbende er op is gewezen, dat hij nog 
denzelfden dag Gouda per openpaar vervoer
middel kon bereiken; dat de gemeente-veld
wachter voorts den verzoeker, aangezien deze 
geen geldmiddelen bezat, financieel in staat 
heeft gesteld van het bedoelde-openbaar ver
voermiddel gebruik te maken; dat <1an meer
genoemden Kroon gedurende den korten tijd, 
welke ligt tusschen zijn aankomst te Gouda 
van Bergambacht uit en zijn vertrek naar 
Duitschland, in de eerstgenoemde gemeente 
verblijf op het politiebureau is toegestaan en 
hem voorts door den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon daar ter 
stede eenige kleedingstukken, welke hij in 
verband met zijn tewerkstelling in Duitsch
land noodig had, ter gezamenlijke waarde van 
f 15.52 zijn verstrekt; dat overigens vanwege 
den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Gouda ten behoeve van 
F. Kroon geenerlei uitgaven zijn gedaan; dll!t, 
gezien het karakter en den omvang der beide 
hiervoren bedoelde verstrekkingen, de des
wege gedane uitgaven niet kunnen worden 
aangemerkt als kosten van ondersteuning in 
den zin der Armenwet; dat zij, Commissaris 
en fungeerende Bestuursraden, van oordeel 
zijn, dat, al zou - in tegenstelling met het
geen hiervoren wordt overwogen - moeten 
worden aangenomen, dat Kroon ten tijde van 
zijn verblijf te Gouda als een arme moest 
worden aangemerkt, die op kosten van de 
aldaar gevestigde burgerlijke instelling werd 
ondersteund, die ondersteuning in elk geval 
reeds was geëindigd toen de Gemeentelijke 
Dienst voornoemd van zijn vermoeden, als 
in art. 40, eerste lid, der Armenwet bedoeld, 
aan hun college mededeeling deed; dat mits
dien alsdan niet zou worden voldaan aan de 
in de gemelde wetsbepaling gestelde voor
waarde tot het aanhangig maken van een 
geschil als het onderwerpelijke te weten dat 
de arme wordt ondersteund ten tijde, dat van 
het vermoeden van afschuiving mededeeling 
aan hun college wordt gedaan; 

dat het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Gouda in beroep aanvoert, dat de vorm, 
waarin ondersteuning aan F. Kroon voor
noemd werd gegeven, te weten de verstrek
king van kleeding, ten tijde der verstrekking 

de eenig noodige en noodzakelijke was om 
hem wederom in staat te stellen in eigen 
levensonderhoud te voorzien, terwijl tevens 
de mate der ondersteuning werd beperkt tot 
het strikt noodzakelijke; dat tevoren uit een 
ingesteld onderzoek was gebleken, dat de .on
dersteunde niet in staat was in zijn noodza
kelijk levensonderhoud te voorzien en dit 
evenmin ontving van anderen, daartoe door 
de wet gehouden of van kerkelijke, biizondere 
of gemengde instellingen van weldadigheid; 
dat de verleende ondersteuning mitsdien vol
ledig voldoet aan het bepaalde in de artt. 28 
en 29 der Armenwet, welke artikelen uitslui
tend voorwaarden bevatten, waaraan eeni
gerlei vorm van ondersteuning moet voldoen 
om als ondersteuning ingevolge de Armenwet 
te kunnen gelden; dat de opvatting van den 
Commissaris der provincie Zuid-Hollandleidt 
tot de naar zijn, appellants, meening onjuiste 
en door den wetgever zeer zeker niet gewilde 
conclusie, dat de verstrekking van kleeding 
tot een betrekkelijk gering bedrag geen on
dersteuning ingevolge de Armenwet is, ook 
indien in bepaalde gevallen, zooals het onder
havige, de gekozen vorm en mate van onder
steuning de eenig noodzakelijke en daarom 
eenig juiste is om een arme met het oog op 
zijn behoeften en persoonlijke eigenschappen 
wederom in staat te stellen in eigen onder
houd te voorzien; dat de uitlegging, welke de 
bestreden beschikking voorts geeft aan art. 
40 der Armenwet, wellicht niet in strijd is 
met de letter van dit artikel, doch zeer z.eker 
wel in strijd is met de strekking daarvan, 
welke immers geen andere is dan de bescher
ming van de financiën der gemeenten, waa r
heen armlastigen zich hebben begeven op 
wier vertrek uit hun oorspronkelijke verblijf
plaats een ongemotiveerde invloed is uit ge
oefend door of vanwege het bestuur van die 
verblijfplaats; dat deze strekking ten deele 
illusoir ,mu worden gemaakt door een uitleg
ging naar de letter, welke de beschikking, 
waartegen hij in beroep komt, aan art. 40 der 
Armenwet geeft, omdat slechts in gevallen 
van regelmatige ondersteuning op elk ge
wenscht oogenblik kan worden gezegd , dat 
een arme "wordt ondersteund"; dat de be
streden uitlegging zelfs medebrengt, dat af
schuiving in bepaalde gevallen straffeloos 
kan geschieden, zelfs indien de gedupeerde 
gemeente een regelmatig terugkeerende on
dersteuning moet verstrekken, mits het af
schuivende . gemeentebestuur het minnelijk 
overleg, dat beleefdheidshalve aan elk ge_ 
rapporteerd afschuivingsgeval voorafgaat, 
slechts sleepend kan houden totdat de arme 
niet langer wordt ondersteund, hetgeen met 
een arme, die tot werken in staat is, geen 
zeldzaamheid behoeft te zijn; dat deze opvat
ting tevens leidt tot de conclusie dat ten aan
zien van een arme, die ziekenhuisverpleging 
behoeft, geen afschuivingsactie aanhangig 
zou kunnen worden gemaakt, indien de pa
tiënt tevoren onverwachts is ontslagen of 
overleden; dat de aangevallen opvatting 
voorts leidt tot de ongerijmde en door den 
wetgever zeker niet bedoelde slotsom, dat 
een vermoeden van afschuiving ter · kennis 
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moet worden gebracht van het in art. 40 der 
Armenwet bedoelde college op hetzelfde 
oogenblik, waarop de ondersteuning daad
werkelijk wordt verstrekt, omdat slechts op 
dat oogenblik van een · arme kan worden ge
zegd, dat deze "wordt ondersteund", indien 
de ondersteuning wordt verstrekt voor één
·maal, teneinde den · arme uit zijn staat van 
armlastigheid op te heffen, welk geval zich 
:zelfs 'herhaaldelijk ten aanzien van denzelf
den arme kan voordoen, indien de verstrekte 
.ondersteuning dezen slechts tijdelijk, doch in 
ieder geval voor een tevoren niet te bepalen 
tij dsduur, in staat stelt in eigen levensonder
houd te voorzien; dat, indien de bestreden 
opvatting wel de juiste zou zijn, de eisch van 
een voorzichtig financieel beleid medebrengt, 
dat aan afgeschovèn ·armen, die met een gift 
in eens uit hun staat van aimlastigheid zou
den kunnen worden opgeheven, desondanks 
een vaste, regelmatig tèrugkeerende onder- ' 
steunihg moet worden gegeven, teneináe niet 
de mogelijkheid van verhaal te verliezen op 
het afschuivende gemeentebestuur, dat zelve , 
in zijn taak is tekàrtgeschoten; dat een uit- ' 
legging, welker consequenties zoozeer indrui
schen tegen de strekking van art. 40 en den 
geest der Armenwèt in het algemeen, onmo
gelijk de juiste kan zijn; dat veeleer moet 
worden aangenomen, dat alle kosten, welke 
met inachtneming van de bepalingen der 
artt. 28 en 29 der Armenwet ten behoeve van 
eeri arme zijn gemaakt, ten laste van de vo
rige verblijfplaats van dien arme behooren te 
komen, indien door of vanwege het gemeen
tebestuur van die plaats of liet bestuur der 
aldaar gevestigde burgerlijke instelling van 
weldadigheid, . invloed is . uitgeoefend op de 
komst van den arme in de gèmeente, welke 
de kosten heeft gemaakt; 

: .0. dat weliswaar in art. 40 der Armenwet 
wordt gesproken van een arme, die op kosten 
van een gemeente of een burgerlijke instelling 
wordt ondersteund, doch dat het met een 
:redelijke uitlegging van deze wetsbepaling in 
strijd zou zijn om aan te nemen, dat zij niet 
van toepassing zou zijn op gevallen, waarin 
.op het tijdstip van het mededeelen van het 
vermoeden van afschuiving aan het Provin
ciaal bestuur, de ondersteuning reeds is be
eindigd; 

dat immers geenszins de bedoeling van de 
wet is, dat genoemd art. 40 slechts van toe
passing zou zijn op die gevallen, waarin de 
ondersteuning eenige tijd voortduurt; 

dat er dan ook geen reden is om aan te 
nemen, dat dit artikel niet eveneens betrek
king zou hebben op de gevallen, waarin de 
ondersteuning slechts zeer kort heeft geduurd 
dan wel in één keer wordt verleend; 

dat derhalve in de onderwerpelijke aange
lègenheid de vraag onder de oogen moet wor
den gezien, of de gemeente Bergambacht zich 
aan afschuiving in den zin van art. 40 heeft 
schuldig gemaakt; 

0. dat, wat deze vraag betreft, uit de stuk
ken kan worden afgeleid, dat de armlastige 
na zijn straftijd te Ommen volbracht te heb
ben, voornemens was zich naar zijn woon
plaats Gouda te begeven, en dat hij, op weg 

naar deze stad, te Bergambacht om nacht
verblijf heeft gevraagd; 

dat onder deze omstandigheden het ver
strekken van reisgeld aan den arme door den 
gemeenteveldwachter te Bergambacht voor 
het verdere vervoer naar Gouda niet kan wor _ 
den aangemerkt als het uitoefenen van in
vloed in den zin van art. 40 der Armenwet; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

te verklaren, dat een geval als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toep,1ssing kan vinden. · 

(A.B.) 

6 December z943. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Hertogenbosch. 
(Alg. Rijksambtenarenreglement art. 
g8.) 

Het ontslag van een wachtmeester der 
Staatspolitie wegens ongeschiktheid an
ders dan op grond van ziels- of lichaams
gebreken wordt nietig verklaard: de on
geschiktheid kan nl. niet volgen uit kla
gers weigering om deel te nemen aan 
een collecte voor "Winterhulp Neder
land", aangezien een dergelijke deelne
ming valt buiten de ambtsplichten en 
de taak van een politieman en de weige
ring niet voortkwam uit een geest van 
verzet, maar op godsdienstige gronden 
plaats vond. 

Uitspraak in zake : 
Jacob Scharn, wonende te Enschede, kla

ger, verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. R. C. Schlingemann, advocaat en 
procureur, wonende te Enschede, 

tegen: 
Den Directeur-Generaal van Politie te Nij
megen, voorheen te Hoog-Soeren, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is ongetreden Dr. A . Spruyt. 

Het Ambtenarengerecht: 
Gezien de stukken en gelet op de behan

deling van het twistgeding ter openbare te
rechtzitting van dit Gerecht d.d. 15 Novem
ber 1943 ter Standplaats 's-Hertogenbosch; 

Gehoord . klager en diens raadsman en ge
machtigde van verweerder; 

Ten aanzien der feiten: 
0. dat de waarnemend directeur-generaal 

van politie te Hoog-Soeren den 21 Mei 1943 
het navolgende besluit heeft genomen : 

,,Op grond van art. 2, ie lid, tweeden vol
zin van de Verordening No. 108/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezettE Neder
landsche gebied (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied) en gelet op art. 98, lid 
r, sub g, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wordt Jacob Scham, geboren 4 
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December 1916, te rekenen van 1 April 1943, 
eervol uit den dienst ontslagen als Wacht
meester der Staatspolitie." 

0 . dat dit besluit blijkens schrijven van 
den waarnemend directeur-generaal van po
litie d .d . 21 Mei 1943 aldus is gemotiveerd: 

"Dit ontslag is verleend wegens ongeschikt
heid voor het ambt van Wachtmeester der 
Staatspolitie anders dan op grond van ziels
of lichaamsgebreken, omdat U op den Dag 
der Nederlandsche Politie, na daart·oe gege
ven last, verklaarde niet aan de collecte voor 
arme volksgenooten te kunnen deelnemen." 

0 . dat klager tijdig van dit besluit is ge
komen in beroep, o.a. aanvoerende : 

"Mijn toenmalige Brigadecommandant, de 
Opperwachtmeester Waal J. , deelde. mij me
de, dat hij van den luitenant van R iel de op
dracht had gekregen, dat het personeel der 
brigade Gemert zich moest abonneeren op de 
Nationaal- Socialistische bladen "Volk en Va
derland" en "Nationaal Dagblad". 

Door mij werd aan den Opperwachtmeester 
Waal medegedeeld, dat ik onder geen beding 
zou mede betalen aan bovengenoemde abon
nementen. 

De Brigadecommandant J . Waal deelde mij 
echter mede, dat hij bij de uitbetaling der 
jaarwedde op het einde der maand, mij 59 
cent zou afhouden, zijnde abonnementsgel
den voor genoemde bladen. 

Door mij werd op 30 October 1942 een ver
zoek geschreven aan den Luitenant van Riel 
om terugbetaling van de door den Opper
wachtmeester J. Waal onrechtmatig afge
houden 59 cent (zie bijlage III.) 

Op 3 November 1942 werd ik naar aanlei
ding van mijn verzoek van 30 Oc.tober 1942 
bij den Luitenant van Riel ontboden . 

Bij het gesprek, wat volgde, liet de Luite
nant van Riel zich als volgt uit: ,,Ik kon mijn 
verzoek alsnog intrekken, dan zou dat voor 
mij geen gevolgen hebben; trok ik mijn ver
zoek niet in, dan kon ik in een concentratie
kamp terecht komen en tevens zou de Luite
nant mijn ontslag aanvragen." 

Daar in den tijd tusschen 30 October en 
3 November r942 door den Brigadecomman
dant J . Waal bekend was gemaakt, dat op 14 
November 1942 voor " Winterhulp Neder
land" gecollecteerd moest worden, deelde ik 
den Luitenant van Riel mede, dat ik op de
zelfde gronden, als genoemd in bijlage III 
n iet zou collecteeren voor "Winterhulp Ne
derland". Na die mededeeling veranderde de 
luitenant blijkbaar van gedachten en zeide, 
dat hij m et ontslagaanvrage zou wachten tot 
14 November 1942. 

Op 7 N ovember 1942 moest ik naar aan
leiding van de terugroeping van een mare
chaussee van verlof, den L uitenant van Riel 
in Eindhoven opbellen. Tijdens het telefoon
gesprek deelde de Luitenant van Riel me 
mede, dat ik mij niet behoefde t e abonneeren 
op de bladen "Nationaal Dagblad" en "Volk 
en Vaderland"; het berustte op een v P.rgissing 
en hij had den Brigadecommandant J . Waal 
nooit (geen) opdracht gegeven dat het p er
soneel zich op bedoelde bladen moest abon
neeren. D e Luitenant gaf mij alsnog in over-

weging wel te collecteeren voor "Winterhulp 
N ederland", daar ik anders nog in een con
centratiekamp terecht zou komen. De R .K. 
K erk, welke hij er ook bij haalde, kon mij toch 
ook n iet helpen en die moest zich met zich 
zelf bemoeien en niet met de politiek 

Op Woensdag 4 November 1942 kwam ik 
onder dokters behandeling, welke behande
ling eerst op 16 November 1942 afgeloopen 
was. Tusschen genoemde data had de dokter 
mij lichten dienst voorgeschreven. Ofschoon 
ik mij niet heb te beroepen, dat ik op 14 No
vember 1942 niet kon collecteeren, daar men 
reeds wist hoe mijn standpunt was, vind ik 
het toch dienstig het even aan te halen. 

In verband met mij n weigering om te col
lecteeren voor Winterhulp Nederland, moest 
ik mij op 7 December schriftelijk verantwoor
den. (zie bijlage IV.) 

Op 18 Januari 1943 deelde de Opperwacht
meester J . Waal mij mede, dat de Luitenant 
van Riel m ijn ontslag had aangevraagd. Offi
cieel kon hij het mij niet mededeelen. 

Op 1 Februari 1943 werd ik van Gemert 
naar de Brigade Marechaussee te Deurne 
overgeplaatst. In verband met mijn over
plaatsing naar Deurne deelde ik mijn Briga
decommandant, de Wachtmeester Sins, en 
eenige weken later den nieuw aangekomen 
Onderluitenant van Wolferen, Afdeelings
commandant te Deurne, mede, dat ik ver
moedelijk ontslagen zou worden. 

Jk verzocht daarom ook den Onderluite
nant van Wolferen rekening te willen houden 
met het werk, wat ik eventueel zou krijgen 
door het instellen van processen-verbaal (Ik 
bedoel hiermede, dat door mij. niet teveel 
werk verricht kon worden, met een eventueel 

, spoedig vertrek). 
Door mij werd tevens aan den Onderluite

nant van Wolferen verzocht of ik een huwe
lijksverzoek in mocht dienen en t evens een 
verzoek om den Gewestelijk Commandant 
(Majoor Wynkamp, voormalig Divisiecom
mandant IVe D ivisie) te mogen spreken. 
(Zie bij lage V en VI. ) 

Naar aanleiding van hetgeen ik den On
derluitenant van Wolferen had medegedeeld, 
sprak deze den Majoor Wynkamp hierover. 
Volgens den Onderluitenant van Wolfreen 
wist Majoor Wynkamp niets van mijn ont
slag af en ik kon gewoon een huwelijksver
zoek indienen~ alsmede mijn verzoek om Ma
joor Wynkamp te mogen spreken. Op mijn 
verzoek (Bij lage V) heb ik geen bericht ont
vangen. 

Nadat ik op 1 April eervol ontslagen was, 
heb ik den Directeur-Generaal van Politie 
verzocht nog drie maanden salaris te mogen 
ontvangen, waarop ik echter geen bericht 
heb ontvangen." 

0. dat verweerder geene contra-memorie 
heeft ingediend; 

0 . dat ter terechtzitting is verklaard: 
door klager: ,,I k verklaar hier uitdrukkelijk 

dat ik bij het weigeren van deelneming aan 
de collecte voor Winterhulp niet gehandeld 
heb uit een geest van verzet, maar u itsluitend 
op grond van bezwaren van religieusen en 
politieken aard." 
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door Dr. Spruyt: ,.Ik refereer mij aan het 
oordeel van het Ambtenarengerecht, indien 
het van oordeel is, dat klager niet gehandeld 
heeft uit een geest van verzet." 

In rechte: 
0. dat klager als wachtmeester der Mare

chaussee was ambtenaar in den zin der Amb
tenarenwet 1929, en dat op hem toepasselijk 
is het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
(A.R.); 

0 . dat blijkens den inhoud der stukken 
klager geweigerd heeft op 14 November 1942, 
op den dag der Nederlandsche Politie, te col
lecteeren voor de Winterhulp Nederland, 
zulks op godsdienstige gronden; 

0. dat blijkens de motiveering van het be
streden besluit, klager uitsluitend om deze 
weigering ongeschikt werd geacht voor het 
door hem bekleede ambt, derhalve niet op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken; 

0. dat dit Gerecht van oordeel is, dat het 
openbaar collecteeren voor een buiten poli
tieverband staand doel niet behoort tot de 
ambtsplichten en taak van een politieman, 
zoodat uit het weigeren om aan een derge
lijke collecte deel te nemen, niet de gevolg
trekking mag worden gemaakt, dat klager als 
politieman ongeschikt is voor zijn ambt; 

0 . dat uit den verderen inhoud der stukken 
niet is gebleken, dat klager uit anderen hoof
de ongeschikt was voor het bekleede ambt; 

0 . zulks naar aanleiding van de verklaring 
van Dr. A. Spruyt ter openbare terechtzit
ting, dat dit Gerecht, gelet op den overigen 
inhoud der stukken, van oordeel is, dat de 
weigering van klager niet het gevolg is ge
weest van een geest van verzet; 

0. dat dit Gerecht derhalve van oordeel is, 
dat aan klager ten onrechte wegens onge
schiktheid voor het door hem bekleede ambt, 
anders dan op grond van ziels- of lichaams
gebreken met ingang van 1 April 1943 eervol 
ontslag is verleend, zoodat het bestreden be
sluit niet gehandhaafd kan blijven en dit be
hoort nietig verklaard te worden; 

0 . dat aan de vordering van klager: "dat 
het salaris, alsmede alle andere geldelijke 
voordeelen te mijnen gunste zullen zijn" door 
deze nietigverklaring geheel gevolg moet wor
den gegeven door het betreffende administra
tieve orgaan in zooverre althans kll:iger be
halve op zijn salaris krachtens zijn dienst
verband op andere geldelijke voordeelen in
gevolge de bestaande voorschriften aanspraak 
zou kunnen maken, zoodat dit Gerecht geen 
verdere uitspraak behoeft te doen omtrent 
klagers vordering; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart nietig het besluit van den waar

nemend Directeur-Generaal van Politie d.d. 
21 Mei 1943 , waarbij aan Jacob Scharn, ge
boren 4 D ecember 1916, met ingang van 1 
April 1943 eervol ontslag werd verleend als 
wachtmeester der Staatspolitie. 

(A. B.) 

6 December 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. betr. strafbevelen, 
strafbeschikkingen en aan kosten onder-

worpen waarschuwingen, art. 20.) 
Al zou de Burgemeester niet bevoegd 

zijn geweest ter zake van een overtre
ding van art. 58 Mot.- en Rijw. Reg!. 
een strafbeschikking u it te vaardigen, 
laat deze omstandigheid toch onverlet, 
dat hij als plaatselijk hoofd van politie 
aan gerequireerde bij strafbeschikking 
een straf heeft opgelegd en gerequireer
de overeenkomstig het bepaalde bij art. 
17 der Verordening een gerechtelijke be
slissing heeft verzocht. Op de inleidende 
dagvaarding is dus in elk geval voor wat 
de aanduiding van de strafbare hande
ling betreft, art. 20 der verordening van 
toepassing, zoodat ten onrechte hare nie
tigheid is uitgesproken. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Tiel, req. van cas
satie tegen een vonnis van dat Kantonge
recht van 10 Aug. 1943, (N. J. 1943 No. 891, 
Red.) waarbij in de zaak van dien Ambte
naar, ambtshalve eischer, tegen den ver
dachte G . J. R ., van beroep gemeentebode, 
te Buren de dagvaarding nietig is verklaard. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S. of v . t. van de artt. 261, 348, 349, 350, 

3s8, 359, 398 Sv., van artt. 7 en 42 Wegen
verkeersregeling, art. 58 en 73 Motor- en 
Rijwielreglement, en van artt. 9 en 20 van 
de Verordening 99 van 1942 betreffende 
strafbevelen, strafbeschikkingen en aan kos
ten onderworpen waarschuwingen, 

doordat de kantonrechter oordeelende over 
een dagvaarding luidende "dat verdachte 
heeft gehandeld als omschreven in de straf
beschikking no. 1 van den burgemeester der 
gemeente Buren dd. 15 Juli 1943" welke dag
vaarding op grond van art. 20 par. 2 van de 
Verordening 99-1942 verwijst naar de straf
beschikking die verdachte schuldig v erklaart 
aan het feit dat hij " als bestuurder was geze
ten op een rijwiel en hiermede voortreed over 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg " de Markt" te Buren, zonder dat be
doeld rijwiel was voorzien van ten minste één 
bel, waarvan het geluid, op een afstand van 
so meter duidelijk hoorbaar was", 

deze dagvaarding heeft n ietig verklaard 
(op grond dat bovenomschreven feit ople
vert een overtreding van art. 58 van het Mo
tor- en Riiwielreglement, welke overtredin
gen niet zijn genoemd bij de opsomming van 
art . Q lid 1 van de Verordening 99-1942, zoo
dat de gelegenheid in de dagvaarding naar 
de strafbeschikking te verwijzen in dit geval 
niet bestond en derhalve de dagvaarding niet 
beantwoordde aan de eischen, in art. 261 Sv. 
op straffe van nietigheid gesteld) , 

zulks ten onrechte omdat 
weliswaar art. Q lid 1 niet uitdrukkelijk het 

Motor- en R ijwielreglement noemt doch wel 
de W egenverkeersregeling. 



1943 6 DECEMBER 320 

Hiervan zegt art. 7 onder andere: ,,Deze 
(de bestuurder) dient er voor te zorgen dat 
het voertuig of de trein, met inbegrip van 
trekkracht en lading, aan de wettelijke ver
eischten voldoet", zoodat, waar het voorzien 
zijn van een bel een wettelijk vereischte is 
ex art. 58 Motor_ en Rijwielreglement, het 
boven omschreven feit dus oplevert een over
treding van art. 7 Wegenverkeersregeling, en 
het 0. M. derhalve geheel terecht gebruik 
heeft gemaakt van de hem in art. 20 vim 
Verordening 99-1942 gegeven bevoegdheid 
tot verwijzing naar de strafbeschikkinf?i- . 

2. ook al zou de burgemeester-poltt1ege
zagsdrager niet de bevoegdhei~ gf;had heb
ben voor dit feit een strafbesch1kkmg te ge
ven, dit niet afdoet aan het feit dat de_ aldus 
door hem gegeven beslissing wel degehJk een 
strafbeschikking" is ( daar anders aan den 

~erdachte ook geen "strafbeschikking" z?u 
zijn uitgereikt, en hij daartegen dus ook n~et 
een gerechtelijke beslissing zou kunnen •~
roepen. art. 17), en derhalve ook een verw1J
zing naar een onbevof;gd f?iegeven strafbe
schikking niet alleen met mtgesloten, maar 
zelfs noodzakelijk is;" 

O. dat G. J. R. voornoemd bij inleidend_~ 
dagvaarding is gedagvaard . ter zake dat h1J 
op 15 Juli 1943 des voorm1ddags omstreeks • 
II uur in de gemeente Buren (Gld.) heeft 
gehandeld als omschreven in de strafbeschik
king no. 1 van den Burgemeester der ge
meente Buren de_ dato 15_ Juli, 1,943 houdende 
deze strafbeschikking·in dat genoemde R. op 
15 Juli 1943 te Buren omstreeks II uur voor
middags, als bestuurder was gezeten op een 
rijwiel en hiermede voortreed over den_yoor 
het openbaar verkeer openstaanden nJw~g 

de Markt" te Buren zonder dat bedoeld nJ
;;.,iel was voorzien v~n ten minste één bel, 
waarvan het geluid ·op een afstand van 50 
meter duidelijk hoorbaar was; 

O. dat bij het bestreden vonnis deze dag
vaarding nietig is verklaard op dezen grond, 
dat de bedoelde strafbeschikking vermeldt 
het feit strafbaar gesteld in art. 58 va1;1 h~t 
Motor- en Rijwielreglement, hetwelk met 1s 
opgenomen onder de overtredingen, _ die _!n 
art. 9, 1e lid van genoemde verordemng ZtJn 
opgesomd, zoodat de bepalin~ van art. 20 
lid 2 dier verordening op het m art. 58 van 
het Motor- en Rijwielreglement strafbaar ge
stelde feit niet van toepassing is en de dag
vaarding had moeten voldoen aan de eischen 
bij art. 261 Sv. op straffe van nietigheid ge-
steld; 

O. dat aan den gerequireerde R. bij voor
melde strafbeschikking ter zake van het hier
voren omschreven feit, gequalificeerd als 
overtreding van art. 58 van het Motor- en 
Rijwielreglement, strafbaar gesteld bij art. 
73 van gemeld reglement, is opgelegd de straf 
van geldboete van twee gulden of één dag 
vervangende hechtenis en de inleidende dag
vaarding kennelijk is gegrond op een door 
dien gerequireerde op 16 Juli 1943 gedaan 
verzoek om een gerechtelijke beslissing; 

O. wat het middel betreft, 
dat art. 20 der Verordening 99/1942 be-

treffende strafbevelen, strafbeschikkingen en 
aan kosten onderworpen waarschuwingen 
voorschrijft, dat, indien een gerechtelijke be
slissing wordt verzocht. het 0. M ., zoo het 
niet handelt overeenkomstig het bepaalde bij 
de artt. 18 lid 3, of 19, de zaak ter terechtzit
ting aanhangig maakt en dat in de dagvaar
ding ter aanduiding van de strafbare hande
ling een verwijzing naar de strafbeschikking 
voldoende is; 

dat al zou de Burgemeester der gemeente 
Buren niet bevoegd zijn geweest ter zake van 
het hiervoren nader genoemde feit een straf
beschikking uit te vaardigen, deze omstan
digheid toch onverlet laat, dat hij als plaat
selijk hoofd van politie aan gerequireerde bij 
strafbeschikking een straf heeft opgelegd en 
gerequireerde overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 17 van genoemde verordening een ge
rechtelijke beslissing heeft verzocht; 

dat dus op de inleidende dagvaarding in 
elk geval voor wat de aanduiding van de 
strafbare handeling betreft, voormeld art. 
20 van toepassing is, zoodat ten onrechte 
hare nietigheid is uitgesproken; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Verstaat dat de inleidende dagvaarding 

aan den eisch der wet voldoet; 
Wijst de zaak terug naar het Kantonge

recht te Tiel, om, met inachtneming van dit 
arrest te worden berecht en afgedaan. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

6 December 1943• ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 383; Warenwet S. 
1935 No. 793 art. 24; Melkbesluit S. 
192q No. 43 artt. 4, 42 .) 

De strekking van art. 4 Melkbesluit 
(S. 192q, no. 42) is geenszins, dat het 
in het eerste lid nader omschreven, als 
taptemelk aan te duiden product, indien 
daaraan water wordt toegevoegd en het 
dientengevolge niet meer voldoet aan 
den, eisch van art. 2 lid 2 onder b van 
dat besluit, niet langer valt onder het 
begrip "taptemelk", maar ee nvoudig, 
dat het taptemelk is, die niet voldoet 
aan de eischen gesteld krachtens de 
Warenwet S. 1935 no. 793. 

De twee in het vonnis als bewijsmid
delen gebezigde processen-verbaal hou
den elk voor zich in, dat de verbalisant 
op 13 Nov. 1942 een nader omschreven 
monster taptemelk heeft onderzocht vol
gens de methoden, omschreven bij K. B. 
van 13 Febr. 1929 S. 43. Dit besluit, 
volgens art. 43 getiteld "Melkbesluit 
(S. 1929 no. 43)" is na de vaststelling 
herhaaldelijk gewijzigd en wel in die 
mate, dat de tekst ervan bij K . B. van 
15 Juli 1939 S. 863 opnieuw is afgekon
digd ; in die omstandigheden is het dui
delijk, dat in voormelde processen-ver-

K 2663 
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baal sprake is van voormeld besluit, niet 
gelijk het bij de vaststelling op 13 Febr. 
1929, maar gelijk het op 12 en 13 Nov. 
1942, dus ook na de in het middel ge
noemde op 17 Juli 1942 in werking ge
treden wijziging van 9 April 1941 , 
luidde. 

Onder de in de beweezenverklaarde 
t.1.1. genoemde "methoden, omschreven 
bij het Melkbesluit 1929 S. 43" kunnen 
slechts worden verstaan de als bijlage 
behoorend bij voormeld Melkbesluit met 
dat besluit afgekondigde en met dat be
sluit bij he,t in het middel genoemde 
Besluit S.-G. van het Dep. van Sociale 
Zaken van 9 April 1941 gewijzigde "Me
thoden van Onderzoek". 

De bestreden bewoordingen van de 
dagvaarding, waarbij verd. werd gedag_ 
vaard om te verschijnen voor het Kan
tongerecht te Meppel, zitting houdende 
in het Kantongerechtsgebouw aldaar 
( terwijl verd. volgens het middel gedag
vaard had moeten zijn om te verschijnen 
voor den Kantonrechter enz.) zijn in 
overeenstemming met die van de artt. 
382 en 383 Sv. 

Op het beroep van M. N ., melkverkooper, 
wonende te Werkhorst, gemeente Staphorst, 
req. van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Assen van 24 Juni 1943 
(rol no. 1201), waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Meppel van 9 Maart 
1943, req. terzake van: ,.in de gemeente Mep
pel waren ten verkoop in voorraad hebben, 
die niet voldoen aan de eischen, gesteld 
krachtens de Warenwet, S. 1919 no. 581, 
(lees: S. 1935 no. 793) met uitzondering van 
art. 16 dezer wet", met aanhaling van de 
artt. 4 en 6 der Keuringsverordening voor de 
gemeente Meppel, 23, 63 en 9.1 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van 150 gulden en 
een vervangende hechtenis van 50 dagen. 
(Gepleit door Mr. J. W . Bast, adv. te Mep
pel). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,.I. S. of v. t . van de artt. 44 Wet R. 0 . 

juncto 38 Wet R. 0. en art. 34 Wet R. 0., en 
258 juncto 398 Sv., doordat de Kantonrech
ter te Meppel (en vervolgens de Rechtbank 
te Assen) recht heeft gedaan op een dag
vaarding, waarbij verdachte werd gedagvaard 
om te verschijnen voor het Kantongerecht te 
Meppel, zitting houdende in het Kantonge
rechtsgebouw aldaar, terwijl verdachte ge
dagvaard had moeten zijn om te verschijnen 
voor den Kantonrechter te Meppel, zitting 
houdende enz. Volgens genoemde artikelen 
der Wet R. 0. vonnissen de Kantonrechters, 
en niet de Kantongerechten, terwijl ook niet 
gedagvaard kon worden om te verschijnen 
voor het "Kantongerecht". Het Kantonge
recht houdt niet zitting, en vonnist niet, doch 

L. 1943 

de Kantonrechter. Het woord Kantongerecht 
kan slechts in ander verband worden gebe
zigd, doch als gedagvaard wordt, dan moet 
gedagvaard worden om voor den Kanton
rechter te verschijnen. Aan een der eerste 
essentialia van de dagvaarding is dus niet 
voldaan en zij kan niet als geldige dagvaar
ding worden beschouwd; 

"II. S. of v . t . van de artt. 23 en 24 der 
Warenwet S . 1935 no. 793 en art. 42 van het 
Melkbesluit, doordat recht is gedaan op een 
proces-verbaal van den deskundige-onder
zoeker, waaruit wel blijkt, dat het onderzoek 
bedoeld in art. 42 Melkbesluit is geschied 
volgens de methoden van melkonderzoek als 
voorgeschreven bij K. B. 13 Febr. 1929 S. 43, 
doch niet blijkt, dat daarbij is rekening ge
houden met de nadien ingetreden wijziging 
(die ook reeds van kracht was ten tijde van 
het onderzoek in deze zaak) bij Besluit van 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Za
ken van 9 April 1941 (Ned. Stct. van 17 April 
1941, no. 74); in het procesverbaal had op 
z'n minst moeten vermeld staan, dat het on
derzoek geschied was volgens K . B. 13 Febr. 
1929 S. 43, zoo .. !~ dat nadien is gewijzigd, of 
wat eenvoudiger was - volgens de methoden 
voorgeschreven in het Melkbesluit. Het von
nis waartegen de cassatie zich richt kan dus 
niet in stand blijven, daar de hoedanigheid 
van de melk slechts kan worden bewezen door 
verklaringen betreffende den uitslag van on
derzoekingen, waarbij gebruik is gemaakt van 
de voorgeschreven methoden. Voorts, door
dat op den grondslag der telastelegging is 
aangenomen, dat het onderzoek is geschied 
volgens de methoden omschreven bij het 
Melkbesluit (zooals de dagvaarding luidt), 
terwijl bij het Melkbesluit geen onderzoe
kingsmethoden zijn omschreven; wel voorge
schreven. De methoden bij melkbesluit om- · 
schreven bestaan niet. Indien dus volgens 
deze methoden is onderzocht, dan vloeit 
daaruit allerminst voort, dat volgens de voor
geschreven methoden is onderzocht. Ook al 
zou de Rechtbank hebben aangenomen, dat 
het onderzoek volgens de bij Melkbesluit 
voorgeschreven methoden was verricht, dan 
dient het vonnis toch vernietigd te worden, 
omdat de Rechtbank gebonden is aan de ten
lastelegging. 

"111. S. of v. t. van de artt. 348, 349 en 
350 Sv., 4 Melkbesluit en 1 en 4 van de Keu
ringsverordening van de gemeente Meppel, 
doordat de Rechter heeft aangenomen, dat 
verdachte taptemelk, zijnde waar in den zin 
van art. 4 Melkbesluit (van welke waar dan 
werd aangenomen dat het vriespunt dichter 
bij het nulpunt lag dan O.53° C . (lees: -053 ° 
C) ten verkoop in voorraad heeft gehad, van 
welke taptemelk aangenomen werd dat zij toe
gevoegd water bevatte, terwijl volgens art. 4 
Melkbesluit onder Taptemelk slechtsistever_ 
staan è,f het product, verkregen door aan melk 
room te onttrekken, è,f het product, verkregen 
door magere melkpoeder of taptemelkpoeder 
of gecondenseerde taptemelk in water op te 
lossen. Indien dus aan taptemelk water is toe
gevoegd, dan valt zoodanig product niet on
der de omschrijving van taptemelk. Het was 

21 
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dan ook hoogstens "als taptemelk aangeduide 
waar", of "kennelijk als taptemelk aanwezige 
waar", of "op taptemelk gelijkende waar" , 
doch nimmer "taptemelk". Nadat éénmaal 
aangenomen is dat verdachte water aan tap
temelk heeft toegevoegd, kan hem niet meer 
ten laste worden gelegd, dat hij "taptemelk" 
in voorraad heeft gehad. 

Ten laste gelegd had moeten zijn, zooals 
ook gebruikelijk is, en waartoe art. 4 Melk
besluit den weg opent, dat verdachte "als 
taptemelk aangeduide waar" ten verkoop in 
voorraad heeft gehad, die niet voldeed aan 
de gestelde eischen. Nu dit niet is geschied is 
het ten laste gelegde niet bewezen en zal ver
dachte dan ook moeten worden vrijgespro
ken;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat req. op of omstreeks 
12 Nov. 1942 te 10 uur 55 minuten ongeveer 
te Meppel in de gemeente Meppel, als hoofd 
van een bedrijf van melkverkooper in den zin 
van het Melkbesluit 1929 S. 43, ongeveer 25 
liter taptemelk, zijnde waar in den zin van 
art. 4 van het Melkbesluit 1929 S. 43, in een 
bus op een bakfiets ten verkoop in voorraad 
heeft gehad, waarvan het vriespunt, na on
derzoek gedaan volgens de methoden om
schreven bij het Melkbesluit 1929 S. 43 bleek 
te zijn ongeveer 0.49° (lees: -0.49° C), waar
uit viel af te leiden, dat genoemde taptemelk 
toegevoegd water bevatte en wel 8.7 deelen 
toegevoegd aan 100 deelen taptemelk; 

0. dat het eerste middel feitelijken grond
slag mist, omdat uit de stukken, waarvan de 
Hooge Raad in cassatie vermag kennis te 
nemen, niet blijkt, dat de req. is gedagvaard 
als in het middel omschreven, terwijl ware 
.dit anders het middel nog niet tot cassatie 
zou kunnen leiden, aangezien de bestreden 
bewoordingen in overeenstemming zijn met 
die van de artt. 382 en 383 Sv. ; 

0. wat het tweede middel betreft: 
dat twee in het vonnis als bewijsmiddelen 

gebezigde processen-verbaal, onderscheiden
lijk opgemaakt door W. Fokkema en F. Hui
zinga, beiden analyst bij den Provincialen 
Keuringsdienst van waren in Drenthe te As
sen, en onbezoldigd rijksveldwachter, elk voor 
zich inhouden, dat de verbalisant op 13 Nov. 
1942 een nader omschreven monster tapte
melk heeft onderzocht volgens de methoden, 
omschreven bij K. B. van 13 Febr. 1929, S . 
43; 

dat dit besluit, volgens art. 43 getiteld 
,,Melkbesluit (S. I929 no. 43)" na de vast
stelling herhaaldelij k is gewijzigd en wel in 
die mate, dat de tekst ervan b ij K . B . van 
15 Juli 1939, S. 863 opnieuw is a fgekondigd ; 
dat het in die omstandigheden duidelijk is , 
dat in voormelde processen-verbaal sprake is 
van voormeld b esluit niet ge lij k het bij de 
vaststelling op 13 F ebr. 1929, maar ge lijk het 
op 12 en 13 Nov. 1942 , dus ook na de in het 
middel genoemde op 17 Juli I942 in we rking 
getreden wijziging v an 9 April 1941 , luidde ; 

dat voorts art. 42 van voormeld Melkbe
sluit (S. 1929 no. 43 ) b epaalt, dat voor de 
beoordeeling of melk en melkproducten vol-

doen aan de in het besluit genoemde eischen, 
gebruik gemaakt moet worden van de onder
zoekingsmethoden, aangegeven in de bij dat 
besluit gevoegde bijlage, voor zoover deze 
daartoe toereikend zijn en h~t niet twijfel
achtig is, dat onder de in de bewezenver
klaarde telastelegging genoemde "methoden, 
omschreven bij het Melkbesluit 1929, S. 43" 
en onder de in voormelde processen-verbaal 
genoemde " methoden, omschreven bij K. B. 
van 13 Febr. I929, S. 43", slechts kunnen 
worden verstaan de als bijlage behoorende bij 
voormeld Melkbesluit met dat besluit afge
kondigde en met dat besluit bij het in het 
middel genoemde Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van S ociale Zaken van 9 April 
194I gewijzigde "Methoden van Onderzoek"; 

dat dit middel dus in geen van zijn beide 
onderdeelen opgaat; 

0. wat het derde middel betreft: 
dat de strekking van art. 4 van h et Melk

besluit (S. 1929 no. 43) geenszins is, dat het 
in het eerste lid nader omschreven, als tapte
melk aan te duiden product, indien daaraan 
water wordt toegevoegd en het dientenge
volge niet meer voldoet aan den eisch van 
art. 2 lid 2 onder b van dat besluit, niet lan
ger valt onder het begrip "taptemelk" maar 
eenvoudig, dat het taptemelk is, die niet vol
doet aan de eischen gesteld krachtens de Wa
renwet, S. 1935 no. 793; 

dat dus ook dit middel niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie va11 
den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

6 D ecember 1943. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Melkstandaardisatiebesluit 
1940 art. 4.) 

Waar de bewijsmiddelen niets bevat
ten, waaruit is af te leiden, dat het in 
de pan ter aflevering aanwezige mengsel 
van gestandaardiseerde melk en tapte
melk in zijn geheel uit één en dezelfde 
op reg .'s bakfiets aanwezige bus afkom
stig was, kan uit die bewijsmiddelen ook 
niet worden afgeleid, dat req. op zijn 
bakfiets melk met een procentisch vet
gehalte van ongeveer I.8 ten verkoop 
in voorraa d heeft gehad. 

Adv.- Gen. Rombach bovendien: De 
grensbepaling van het procentisch vet
gehalte volgens de Beschikking van den 
Secr.-Gen. v. h . Dep. v. Sociale Zaken 
van 22 Nov. I940 (Ned. Stct. 1940 no. 
229 A) , die op art. 4 Melkstandaardi
satieb esluit in zijn oorspronkelijke tekst 
berustte , b estond niet meer sinds de 
n ieuwe vaststelling v an art. 4. Het te
lastegelegde is daarom, zoo al bewezen, 
niet strafbaar. 

Op het beroep van M. N. , melkverkooper, 
wonende t e Werkhorst, gemeente Staphorst, 
req. van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank t e Assen van 24 Juni I943, 
rolnummer no. 200, waarbij in hooger ber-:>ep, 
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met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Meppel van 9 
Maart x943, req. ter zake van "ten verkoop 
in voorraad hebben van melk in den zin van 
art. x sub 3 van het Melkstandaardisatiebe
sluit x940, waarvan het procentisch vetge
halte niet ligt tusschen de grenzen door den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken 
in overleg met den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Landbouw en Visscherij vastgesteld", 
met aanhaling van de artt. 4 j O • x, x4 en 15 
van het Melkstandaardisatiebesluit x940, x8 
en 9x Sr., is veroordeeld tot eene hechtenis 
van twee maanden. (Gepleit door Mr. J. W. 
Bast, adv. te Meppel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Na vernietiging van een vonnis van den 
Kantonrechter te Meppel heeft de Recht
bank te Assen in hooger beroep ten laste van 
dezen req. bewezen verklaard, dat hij op x7 
Dec. x942 te Meppel in de gemeente Meppel 
melk, zijnde de waar, die uit volle melk, als 
bedoeld in art. 2 van het Melkbesluit 1929 
S. 43, door onttrekking van room was ver
kregen en waarvan het vetgehalte hooger is 
dan x procent, op zijn bakfiets ten verkoop 
in voorraad heeft gehad, waarvan het pro
centisch vetgehalte na onderzoek, gedaan vol
gens de methoden omschreven bij het Melk
besluit x929 S . 43, bedroeg ongeveer x.8. De 
Rechtbank qualificeerde dit bewezene: ,,ten 
verkoop in voorraad hebben van melk in den 
zin van art. x sub 3 van het Melkstandaardi
satiebesluit x940, waarvan het procentisch 
vetgehalte niet ligt tusschen de grenzen door 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Za
ken in overleg met den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Landbouw en Visscherij vastge
steld" en veroordeelde met toepassing van 
de artt. 4, x, x4 en x5 van hetMelkstandaardi
satiebesluit 1940 den req. in een hechtenis
straf van twee maanden. 

Bij pleidooi zijn door reg.'s raadsman drie 
middelen van cassatie voorgesteld: 

I. S. of v. t. van de artt. 34, 44 en 38 
R. 0. en de artt. 258 en 398 Sv. 

II. S. of v. t. van de artt. 23 en 24 der 
Warenwet S. x935 no. 793 en art. 42 van het 
Melkbesluit. 

III. S. of v. t. van de artt. 338, 339, 348, 
349, 350 en 359 Sv., de artt. x, 3 en 4 van het 
Besluit van de Secm.-Gen. van Sociale Zaken 
en van Landbouw en Visscherij van IX Nov. 
x940 betreffende de standaardisatie van melk 
(Ned. Stct. x94x no. 229A), 

A. doordat de Rechtbank zonder voldoende 
bewijsmiddelen heeft aangenomen, dat ve•
dachte melk op zijn bakfiets ten verkoop in 
voorraad heeft gehad, waarvan de qualiteit 
niet voldeed aan de gestelde eischen, 

B. doordat de Rechtbank heeft aangeno
men, dat verdachte de melk ( die dan niet zou 
voldoen aan de eischen) ten verkoop in voor
raad heeft gehad, ten onrechte, daar ver
dachte slechts de melk, die hij (in bussen) 
op de bakfiets had, kon geacht worden ten 
verkoop in voorraad te hebben, 

C. doordat de Rechtbank heeft aangeno-

men dat de telastlegging bewezen is en de 
verdachte daarop kon worden veroordeeld, 
hoewel de dagvaarding, die meer op een 
obscuur libel gelijkt dan op een duidelijke 
omschrijving van een bepaald feit, niet vol
doende aangeeft, welke soort van melk de 
ambtenaar van het 0. M. bedoelde, 

D. doordat de Rechtbank heeft aangeno
men dat ten tijde van het tenlastegelegde 
feit de grenzen voor het procentisch vetge
halte, waarvan art. 4 sub 2 van het Melk
standaardisatiebesluit spreekt, door den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken 
waren vastgesteld. Ten onrechte daar dit 
eerst geschied is bij beschikking van genoem
den Secr.-Gen. van x7 Mei x943 (Ned. Stct. 
x943 no. 95). 

De middelen I en II acht ik ondeugdelijk. 
Zij zijn toegelicht op dezelfde wijze als de 
middelen I en II voorgesteld in de zaak tegen 
denzelfden req. waarin ik heden onder rol no. 
4 7802 een schriftelijke conclusie heb geno
men. Ik moge naar dat stuk verwijzen. (Zie 
het hierboven opgenomen arrest, Red.). 

De onderdeelen A en B van het derde mid
del hebben betrekking op de bewijslevering. 
Daarvoor bezigde de Rechtbank t. a. v. de 
betwiste punten, 

xe. de verklaring van ,.-erdachte zelf: dat 
hij te Meppel op 17 Dec. x942 met zijn bak
fiets, waarop eenige melkbussen, bezig zijnde 
met melkventen daaruit en juist in de Molen
straat aldaar bij den slager Murris 4 liter 
melk zullende afleveren in de hem door de 
echtgenoote van Murris verstrekte pan, door 
getuige Vos ( den ambtenaar van den keu
ringsdienst) is aangehouden; dat deze daarop 
uit die pan, gevuld met genoemde 4 liter melk 
een monster heeft genomen, dit in een beu
gelflesch heeft gedaan en die verzegeld met 
een loodje, dat hij vervolgens zijn handtee
kening "M. N." op een daaraan gehecht etiket 
heeft geplaatst; dat die melk in die pan was 
gestandaardiseerde melk met taptemelk er 
door heen, 

2e. de verklaring van getuige Vos: dat hij 
op x7 Dec. x942 den verdachte aantrof te 
Meppel, gemeente Meppel, met een bakfiets, 
waarop eenige bussen stonden; dat hij toen 
aldaar vóór de woning, bewoond door slager 
Murris, uit een pan. waarin naar verdachte 
zeide 4 liter melk aanwezig was ter aflevering 
aan genoemden Murris, een monster heeft 
genomen, dit in een beugelflesch heeft ge
daan, deze heeft verzegeld met een loodje 
enz. enz. en later dit monster heeft terhand 
gesteld aan J. Abbing werkzaam op het labo
ratorium van den Provincialen Keurings
dienst van Waren in Drenthe, 

Uit de verdere gebezigde bewijsmiddelen 
blijkt dat de bemonsterde waar een vetge
halte bezat van x.8 %. 

Uit deze bewijsmiddelen kon wel worden 
afgeleid dat verdachte van plan was melk 
van een te laag vetgehalte, welke door ver
menging van gestandaardiseerde melk met 
taptemelk die samenstelling verkregen had, 
af te leveren. Echter kon op grond daarvan 
niet als bewezen worden aangenomen dat 
verdachte melk van dat vetgehalte op zijn 
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bakfiets ten verkoop in voorraad heeft gehad. 
Immers hij had op dat vervoermiddel meer
dere bussen en ieder daarvan kon hetzij melk 
hetzij ondermelk van geoorloofd vetgehalte 
bevatten. Dat dit niet het geval is blijkt ze
ker niet uit het resultaat van het onderzoek 
van het monster. 

Wat onderdeel C van dit middel betreft, 
ben ik van oordeel dat de telastelegging vol
maakt duidelijk aangeeft wat aan verdachte 
te laste is gelegd namelijk : het ten verkoop 
in voorraad hebben van melk van een te ge
ring vetgehalte. 

Onderdeel D van het derde middel onder
werpt m. i. het juridisch geweten aan een 
zware proef. Het spreekt van zelf dat in oor
logs- of crisistijd aan de techniek van de wet
geving minder strenge eischen gesteld behoo
ren te worden dan in normale tijden en dat, 
als de bedoeling van den wetgever duidelijk 
is, een zekere mate van toegeeflijkheid be
hoort te worden in acht genomen tegenover 
de wijze, waarop hij zijn bedoeling onder 
woorden heeft gebracht. Intusschen zijn er 
bij het betoonen van die inschikkelijkheid 
grenzen, die niet mogen worden overschre
den. De gevoeligheid voor die grenzen zal 
toenemen tegelijk met den ernst der maat
regelen, die van de toepassing der wet afhan
kelijk zijn. Bij het strafrecht zal zij bovendien 
in het algemeen grooter zijn dan bij het civiel
of administratief recht. 

In de onderhavige strafzaak wordt toepas
sing verlangd van art. 4 van het Melkstan
daardisatiebesluit 1940 (Ned. Stct. van 23 
Nov. 1940 no. 229 A), zooals dit artikel luidt 
na de vaststelling daarvan bij Besluit van de 
Secrn.-Gen. van de Depn. van Sociale Zaken 
en van Landbouw en Visscherij van 30 April 
1941 (Ned. Stct. van 1941 no. 127). Dit arti
kel luidt voorzooveel hier van belang: Het is 
verboden melk enz. te verkoopen, waarvan 
het procentisch vetgehalte niet ligt tusschen 
de grenzen, door den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Sociale Zaken, in overleg met den Secr.
Gen. van het Dep. van Landbouw en Vis
scherij vastgesteld. Toepassing dier bepaling 
is derhalve afhankelijk van een beschikking 
van den Secr.-Gen. van Sociale Zaken, waar
bij bedoelde grenzen zijn bepaald. Is deze 
Beschikking aan te wijzen? Neen, zegt de 
raadsman. Die grenzen zijn niet vastgesteld 
v66r x7 Mei x943 (Ned. Stct. i943 no. 95). 
Ten tijde in de telastelegging genoemd be
stond de vaststelling dier grenzen krachtens 
het nieuwe art. 4 niet. Wel bestond er een 
Beschikking van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Sociale Zaken van 22 Nov. 1940 (Ned. 
Stct. 1940 no. ,229A) waarbij grenzen van het 
procentisch vetgehalte, bedoeld in art. 4 van 
het Melkstandaardisatiebesluit werden be
paald, maar die Beschikking kan niet als de 
voor toepassing noodzakelijke aanvulling van 
het thans geldende art. 4 van het Melkstan
daardisatiebesluit worden beschouwd. 

Moet inderdaad die consequentie worden 
aanvaard dat de grensbepaling, die op art. 4 
in zijn oorspronkelijken tekst berustte, niet 
meer bestond sinds de nieuwe vaststelling van 
.art. 4? Het Departement van Sociale Zaken 

geeft dit, naar het schijnt, niet toe. Het Melk
standaardisatiebesluit 1940 berust ook met 
verschillende andere bepalingen op die Be
schikking en, zooals ik reeds zeide, is eerst 
bij Beschikking van 17 Mei 1943 een nieuwe 
grensbepaling van het procentisch vetgehalte 
van melk vastgesteld en de Beschikking van 
22 Nov. 1940 afgeschaft. 

Toch schaar 1k mij aan de zijde van den 
advocaat van requirant. Het moge de bedoe
ling zijn geweest de Beschikking te hand
haven, zij is niettemin door de afschaffing 
van art. 4, dat haar eenige grondslag was, 
meegesleurd. Dit a rt. 4 zelf is afgeschaft om
dat het na de afachaffing van art. 3 sub 2e 
geen reden van bestaan meer had. 

Mijn slotsom kan geen andere zijn dan dat 
deze strafvervolging, gebaseerd op art. 4 sub 
2e van het Melkstandaardisatiebesluit 1940, 
bij gebreke eener deugdelijke uitvoering van 
dat artikel vóór 17 Mei 1943, nimmer zal 
kunnen slagen. 

Aangezien de bewezen feiten, aangenomen 
voor een oogenblik dat zij inderdaad bewezen 
zijn, ook niet elde,-s zijn strafbaar gesteld, zal 
m. i. een veroordeeling niet kunnen volgen. 
Om die reden heeft het geen zin de zaak naar 
het Gerechtshof t,;: Leeuwarden te verwijzen, 
zooals mijn oordeel over onderdeel A en B 
van het derde middel tengevolge zou moeten 
hebben. Ik concluueer dat Uw Raad op grond 
van het derde middel sub D zal beslissen dat 
het beroepen vonnis zal worden vernietigd 
behalve voorzooveel betreft de vernietiging 
van het vonnis van het Kantongerecht te 
Meppel en voorts reeds thans zal uitspreken 
dat het feit, indier. bewezen, niet strafbaar is 
en den req. deswege zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard het den req. primair bij inleidende 
dagvaarding te laste gelegde, dat hij enz. (zie 
conclusie); 

0. dat het eerste middel feitelijken grond
slag mist, omdat uit de stukken waarvan de 
Hooge Raad in cassatie vermag kennis te ne
men, niet blijkt, dat de req., zooals in de toe
lichting is gesteld, werd gedagvaard om te 
verschijnen voor het Kantongerecht te Mep
pel, zitting houdende in het Kantongerechts
gebouw aldaar, terwijl ware dit anders, het 
middel nog niet tot cassatie zou kunnen lei
den, aangezien die bestreden bewoordingen 
in overeenstemming zijn met die van de artt. 
382 en 383 Sv.; 

0 . dat onderdeel C van het derde middel, 
voorzoover klagende over onduidelijkheid der 
dagvaarding niet opgaat, aangezien deze den 
req. voldoende duidelijk te laste legt, dat hij 
een waar met een procentisch vetgehalte van 
ongeveer 1.8 ten verkoop in voorraad heeft 
gehad, welke waar uit volle melk door ont
trekking van room was verkregen; 
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0. wat betreft de onderdeelen A en B van 
hetzelfde middel: 

dat de voormelde bewezenverklaring berust 
op verklaringen ter terechtzitting afgelegd 
door (zie conclusie); 

benevens op drie processen-verbaal van 
ambtenaren van voormelden keuringsdienst, 
relateerende hoe t. a. v. het in de verklaring 
van getuige Vos genoemde monster door den 
Keuringsdienst verder is gehandeld en dat 
aan twee hunner bij onderzoek volgens de 
methoden, omschreven bij K. B. van 13 Febr. 
1929, S. no. 43, het gehalte aan vet, in dit 
monster aanwezig, r.8 procent bleek te be
dragen; 

0. dat waar deze bewijsmiddelen niets be
vatten, waaruit is af te leiden, dat het in de 
pan ter aflevering aanwezige mengsel van 
gestandaardiseerde melk en taptemelk in zijn 
geheel uit één en dezelfde op requirants bak
fiets aanwezige bus afkomstig was, uit die 
bewijsmiddelen ook niet kan worden afgeleid, 
dat req. op zijn bakfiets melk met een pro
centisch vetgehalte van ongeveer r.8 op zijn 
bakfiets ten verkoop in voorraad heeft gehad; 

dat dus deze onderdeelen van het middel 
gegrond zijn; 

0. dat waar reeds hieruit volgt, dat het 
vonnis niet in stand kan blijven, een verder 
onderzoek der middelen achterwege kan blij
ven; 

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden teneinde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

6 December z943. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Hertogenbosch. 
Ambtenarenwet 1929 art. 58, re lid. 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. r.) 

Het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment is van toepassing op de ambtena
ren van het Openbaar Ministerie. 

De ambt. 0. M. bij de kantongerech
ten in het arrondissement X. heeft als 
waarnemend Economisch Officier van 
Justitie blijkens een verzoek om geldlee
ning, gekoppeld aan de vermindering 
van een schikkingsbedrag, zijn persoon
lijke aangelegenheden niet gescheiden 
gehouden van zijn ambtelijke verrich
tingen. Geldelijke omstandigheden en 
onervarenheid vormen daarvoor geen 
verontschuldiging. Terecht is hij gestraft 
met ontslag. 

Klager schijnt een beroep te willen 
doen op misbruik van bevoegdheid door 
er op te wijzen, dat hij sinds geruimen 
tijd geen deel meer uitmaakt van het 
"Rechtsfront". Dit beroep wordt niet 
aanvaard onder de opmerking, dat in 
zijn verantwoording aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Ju
stitie klager zijn spijt betuigt, dat het 
gebeurde hem als Rechtsfronter is over
komen. 

Uitspraak in zake: 
Mr. N., wonende te V. , klager, niet ver

schenen, 
tegen: 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie te Apeldoorn., verweerder, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is verschenen B. H. Kazemier, 
Hoofdcommies bij het Departement van 
Justitie, te Apeldoorn. 

Het Ambtenarengerecht; 
Gezien de stukken en gelet op de behan

deling van het twistgeding ter openbare te
rechtzitting van dit Gerecht d.d. 15 Nov. 
1943; 

Gehoord gemachtigde van verweerder; 
Ten aanzien der feiten: · 
0. dat de Secretaris-Generaal van het De

partement van Justitie den 31 Mei 1943 het 
navolgende besluit heeft genomen: 

,.De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie, 

Gezien de artt. 80 tot en met 84 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

0. dat Mr. N., Ambtenaar van het Open
baar Ministerie bij de kantongerechten in het 
Arrondissement X, en het kantongerecht te 
Y., als waarnemend Substituut-Officier van 
Justitie bij de Arr.-Rechtbank te X., belast 
met de behandeling van economische straf
zaken, blijkens een ambtsbericht van den 
Substituut-Officier van Justitie bij de Arr.
Rechtbank te X. d.d. II Maart 1943, gericht 
tot den Officier van Justitie bij die recht
bank, met twee bijlagen, zich in den loop van 
de maanden Januari en Februari 1043 heeft 
laten beïnvloeden het bedrag, waartegen een 
zaak bij wege van transactie zou worden af
gedaan, te verminderen van vier duizend gu~: 
den tot vijftien honderd gulden, terwijl htJ 
daarna heeft getracht door tusschenkomst 
van een derde, die voor de belangen van den 
verdachte was opgekomen, een bedrag van 
vijf en twintighonderd gulden voor particu
liere doeleinden te leenen "bij wijze van we
derdienst"; 

0. dat Mr. N. in zijn schriftelijke veran~
woording deze feiten heeft erkend, doch zijn 
goedgunstige beslissing heeft trachten te 
rechtvaardigen en met name het verband tus
schen die beslissing en de verzochte geldlee
ning heeft geloochend; 

0. dat dit verweer onaannemelijk voor
komt; 

Besluit: 
aan Mr. N., Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie bij de Kantongerechten in het Ar
rondissement X. en het kantongerecht te Y., 
op te leggen de disciplinaire straf van ont
slag met ingang van de dagteekening van dit 
besluit; 

Beveelt: 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

deze straf." 
O. dat klager tijdig van dit besluit is ge

komen in beroep, aanvoerende: 
"dat in voornoemd besluit als motiveering 

werd aangevoerd, dat hij zich tijdens de waar
neming van de functie van "Economisch Of-
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ficier van Justitie" bij de Arr.-Rechtbank te 
X. zou hebben laten beïnvloeden door een 
voorgestelde transactie te verminderen van 
f 4000 tot f 1500; 

dat hij daarna heeft getracht door tus
schenkomst van een derde, die voor verdachte 
opkwam, voor particuliere doeleinden een 
bedrag van f 2500 te leenen, een en ander uit 

wederdienst"· 
" dat klager a'anvoert, dat van eenige beïn
vloeding geen sprake is geweest, aangezien 
hij transacties zelfstandig placht vast te stel
len en voormeld verzoek tot geldleening ook 
eerst na het vaststellen der transactie tot be
trokkene is gericht; 

dat de woorden "uit wederdienst" geheel 
grapsgewijze zijn gebruikt en derhalve nim
mer zou mogen worden uitgelegd als zou er 
tusschen de transactie en het verzoek verband 
bestaan; 

dat hij steeds zijn taak naar beste weten 
en nauwgezetheid heeft verricht; 

dat de kapitein der politie G. te X. en vele 
andere politioneele autoriteiten hiermede op 
de hoogte zijn; 

dat de door klager in zijn schriftelijke ver
antwoording weergegeven argumenten als de 
eenig juiste moeten worden aanvaard; 

dat klager de straf van ontslag volkomen 
onevenredig en te zwaar vindt; 

dat hij derhalve beleefd verzoekt het Be
sluit te vernietigen en hem derhalve weer in 
voormelde functie te rehabiliteeren, hetzij te 
X. hetzij elders." 

0. dat verweerder geene contra-memorie 
heeft ingediend; 

In rechte: 
0. dat klager als Ambtenaar van het Open

baar Ministerie bij de kantongerechten in het 
Arrondissement X . en het kantongerecht te 
Y., was een ambtenaar in den zin der Amb
tenarenwet 1929, zoodat, waar hij niet krach
tens Grondwet of Wet voor het leven was 
aangesteld, op hem van toepassing zijn Titel 
II en IV der Ambtenarenwet 1929 en tevens 
het Algemeen Rij ksambtenarenreglement 
(hierna te noemen het A. R.); 

0. dat voor dit Gerecht op grond van den 
inhoud der stukken vaststaat: 

dat klager, als waarnemend Substituut-Of
ficier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank te 
X., belast zijnde met de behandeling van eco
nomische strafzaken, na besloten te hebben 
een strafzaak bij wijze van transactie ad 
f 4000 af te doen, de navolgende twee brieven 
tot den "Burgemeester van B." heeft gericht: 

.,Mr. N. . .. X . Persoonlijk. 

EdelAchtbàre Heer, 
X., ,9 Februari 1943. 

Allereerst ·wil ik U even mededeelen, dat 
ik het schikkingsbedrag in zake W . te B. heb 
verminderd tot f 1500. H et desbetreffende 
giroformulier heb ik zijn raadsman Mr. H . 
doen toekomen. Het persoonlijk karakter van 
dit schrijven zit hierin : Het ligt in mijn voor
nemen zeer binnenkort in het huwelijk te tre. 
den, doch gezien het feit, dat door de gewij
zigde tijdsomstandigheden, de sociale lasten 
jegens mijn ouders toegenomen zijn beschik 

ik niet over de noodige contanten. 
T ot B anken en dergelijke instellingen wil 

ik mij liever niet wenden, doch wel tot U, die 
op het platteland of elders misschien wel 
iemand weet, die bereid is op een of andere 
manier den Economischen Officier aan een 
geldsbedrag ( naar schatting heb ik ongeveer 
f 2500 noodig) te helpen en wel op een accep
table wijze. Waar ik U in opgemelde zaak 
toch zeker ter wille ben geweest hoop ik dat 
U ook voor m ij bij wijze van wederdienst alle 
mogelijke moeite in het werk zult stellen ten
einde mijn verzoek verwezenlijkt te krijgen. 

Uwe berichten - aan mijn huisadres -
zie ik met belangstelling tegemoet. 

U bij voorbaat beleefd dankend voor de te 
nemen moeite, verblij f ik, 

hoogachtend, 
Uwdv. 

get. N. 

P.S. Nogmaals hartelijk bedankt voor Uwe 
sigaren. U bent heusch te benijden. 

,,Mr. N . ... X . Persoonlijk. 
X., 24 Februari 1943. 

Edelachtbare Heer, 
Van harte hoop ik, dat het tot U in ver

trouwen gerichte verzoek bij U weerklank 
heeft gevonden. 

Niet alleen in verband met mijn voorge
nomen huwelijk, doch ook omdat ik momen
teel vanwege het feit, dat mijn zuster vrij 
plotseling in het ziekenhuis is opgenomen en 
de kosten grootendeels door mij betaald zul
len moeten worden, zelf finaal aan den grond 
zit en daarom spoedige hulp, in welken vorm 
ook, zeer welkom zou zijn. 

Ik hoop daarom spoedig iets van U te mo
gen vernemen. 

Met beleefde groeten en hoogachting, 
Uw dv. 

get. N. 
Econ. Officier van Justitie. 

P.S. Brieven s.v.p . te richten aan mijn 
huisadres." 

0. dat uit deze beide brieven blijkt, dat 
klager zijn persoonlijke aangelegenheden niet 
gescheiden heeft gehouden van zijn ambte
lijke verrichtingen, daar hij : 

1. het besluit van de vermindering van het 
schikkingsbedrag niet officieel en niet op 
dienstpapier mededeelt, doch in een privé 
schrijven op privé papier, en wel als N. en 
niet als Economisch Officier van Justitie, 

2 . dit in een niet ambtelijken vorm gegoten 
ambtelijk besluit vastkoppelt aan een ver
zoek tot geldleening voor privé-doeleinden, 

3 . dit verzoek tot geldleening doet als Eco
nomisch Officier van Justitie, 

4. een beroep doet op zijn ambtelijk "ter 
wille zijn", teneinde een persoonlijk verzoek 
bij wijze van "wederdienst" verwezenlijkt te 
krij gen; 

0 . dat dit niet gescheiden houden van per
soonlijke belangen en ambtelijke verrichtin
gen, bij ambtenaren ten zeerste te veroordee
len is, daar het aanleiding geeft tot de meest 
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ongewenschte gevolgen, en in hooger mate 
afbreuk doet aan den goeden naam die de 
Nederlandsche ambtenaren, o. a. wat betreft 
hun integriteit, bezitten; 

0. dat klager door deze brieven te schrij
ven een anderen ambtenaar, blijkens de 
adresseering als ambtenaar, tracht te bewe
gen op te treden als bemiddelaar bij een geld
leening, wel wetend dat de aangezochte amb
tenaar, gelet op het feit dat klager en deze 
ambtenaar elkaar slechts kenden uit een on
derhoud, in een (kleine, Red.) gemeente als 
B ., van zijn ambtelijk overwicht, zij het niet 
direct dan toch indirect, gebruik zal moeten 
maken ten einde de geldleening te verkrijgen; 

0. dat het alleronaangenaamst aandoet, 
dat het bedrag waarmede de transactie uit
eindelijk verminderd werd, juist overeen
stemt met het bedrag van de gevraagde geld
leening; 

0. dat de strekking der beide brieven den 
indruk zou kunnen vestigen, dat het ter leen 
gevraagde bedrag gefourneerd zou moeten 
worden door den persoon ten wiens gunste 
het oorspronkelijke transactiebedrag vermin
derd was; 

0. dat klager zeer góed wist, dat hij bij het 
schrijven dezer brieven iets deed, wat amb
telijk niet geoorloofd was, aangezien hij ver
zocht" brieven te richten aan zijn ·huisadres 
en niet aan zijn parketadres; 

0. dat klager in zijn verantwoording inge
volge art. 82 van het A. R. erkent, verkeerd 
gehandeld te hebben, doch als excuus aan
voert geldelijke omstandigheden en onerva
renheid; 

0. dat geldelijke omstandigheden en on
ervarenheid naar het oordeel van dit Gerecht 
geen motieven zijn ambtelijke verrichtingen 
te koppelen aan particuliere aangelegenheden: 

0. dat dit Gericht als zijn oordeel uit
spreekt, dat klager door te schrijven zooals 
hij deed, de eer, het aanzien en den goeden 
naam van integriteit van de staande magistra
tuur niet alleen doch van de geheele rechter
lijke macht geschaad heeft, zoodat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, 
n.l. iets heeft gedaan, hetwelk een goed amb
tenaar in gelijke omstandigheden behoort na 
te laten (art. 80, 2e lid, A. R.); 

0. dat dit Gerecht deze handelwijze van 
klager in hooge mate strafwaardig acht en 
wel in die mate, dat hij als lid der staande 
magistratuur niet gehandhaafd kan en mag 
blijven, zoodat de opgelegde straf niet on
evenredig is aan de gepleegde overtreding; 

0. dat klager na de indiening van zijn 
klaogschrift het navolgende schrijven aan dit 
Gerecht heeft gericht: 

"Ik heb de eer ter kennis van de H.H. leden 
van het Ambtenarengerecht te X. te brengen, 
dat ik sinds geruimen tijd geen deel meer uit
maak van het "Rechtsfront", daar het mij, 
gezien het feit, dat de taak en beteekenis van 
dit front m. i . illusoir is geworden, een be
hoefte des harten en des geestes was weer 
terug te keeren tot de oude en meer beproef
de paden van weleer. Teneinde de gansche 
ontslagaffaire in het juiste licht te stellen, 
meende ik U dit even te moeten berichten." 

0. dat dit Gerecht dit schrijven aldus op
vat, dat klager wil suggereeren dat bij het 
nemen van het bestreden besluit détourne
ment de pouvoir heeft plaats gehad; 

0 . dat uit niets blijkt, dat in casu détour
nement de pouvoir heeft plaats gehad, ter
wijl dit Gerecht alsnog meent te moeten doen 
opmerken, dat klager in zijn bovengemelde 
verantwoording zijn spijt betuigt, dat hem 
dit als Rechtfronter is overkomen; 

0. dat dit Gerecht zich derhalve met het 
bestreden besluit geheel vereenigt; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

7 Dec. z943• BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 20). 

Het art. schenkt aan het gemeentebe
stuur een bevoegdheid, van welke 
slechts gebruik behoort te worden ge
maakt, indien het openbaar belang zulks 
vordert. In casu bestaat geen voldoen
de aanleiding tot toepassing van deze 
wetsbepaling, daar het publiek verkeer 
over de bewuste gronden uiterst be
perkt is, terwijl van een verwaarloozing 
van het onderhoud door de onderhouds
plichtige niet is gebleken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door de Kerk
voogdij van de Nederduitsch Hervormde Ge
meente te Voorschoten, tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Zuidholland, 
ter waarneming van de taak van Ged. Staten 
äier provincie, van 10 November 1942, B. n~: 
7134 (re afdeeling), Res. no. 187/1, waarbtJ 
is goedgekeurd het besluit van den burge
meester van Voorschoten van 28 Oct. 1942, 
tot overneming van het Kerkplein aldaar in 
beheer en onderhoud bij de gemeente Voor
schoten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 8 September 1943, no. no en 3 Nov. 
1943, no. uo/48); 

O. dat de burgemeester der gemeente Voor
schoten, waarnemende de taak van den raad 
dier gemeente, bij besluit van 28 Oct. 1942 
krachtens art. 20 der Wegenwet het kerk
plein, hetwelk een verbinding geef_t tusschen 
de Voorstraat en de Schoolstraat m de kom 
der gemeente, kadastraal bekend gemeente 
Voorschoten, sectie B no. 4740 (gedeeltelijk) 
groot 760 ca of zooveel meer of minder als 
door den landmeter van het kadaster nader 
zal worden vastgesteld, welk Kerkplein in 
beheer en onderhoud is bij de onderhouds
plichtige, de Kerkvoogdij der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente te Voorschoten, in be
heer en onderhoud heeft overgenomen, onder 
vaststelling van een afkoopbare jaarlijksche 
uitkeering van f 38 ten behoeve van het jaar
lijksch onderhoud van dit plein; 

dat de burgemeester daarbij heeft overwo
gen, dat het gewenscht is, den weg, genaamd 
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Kerkplein, in beheer en onderhoud over te 
nemen in het belang van het verkeer en met 
het oog op den onderhoudstoestand van dit 
weggedeelte; 

dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 10 Nov. 1942, B . no. 7134 (re Afdeeling), 
Res. no. 187/ r , het genoemd besluit van den 
burgemeester der gemeente Voorschoten heeft 
goedgekeurd: 

· dat van het genoemd besluit van den Com
missaris der provincie Zuid-Holland de Kerk
voogdij van de Nederduitsch Hervormde Ge
meente te Voorschoten in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat ten onrechte de voorstelling 
wordt gewekt, alsof het Kerkplein, groot ± 
760 m 2, de verbinding vormt tusschen Voor
straat en Schoolstraat; .dat er om de zuid
zijde en de westzijde van het kerkgebouw .een 
plein ligt; dat dit plein aan de zuidzijde be
grensd wordt door huisjes, die uitgang heb
ben op dit plein naar de Schoolstraat en naar 
de Voorstraat; dat dus niet het Kerkplein de 
verbinding vormt tusschen Voorstraat en 
Schoolstraat, maar een doorgang ter breedte 
van 3.75 m; dat deze doorgang gewoonlijk 
door een paal voor ander dan voetgangers
verkeer werd afgesloten; dat de paal nu en 
dan tijdelijk werd weggenomen en gedurende 
het laatste jaar weggenomen is geweest op 
verzoek van de gemeente en/of den aannemer 
van de rioleeringswerken, die in de gemeente 
werden uitgevoerd; dat door het vervoer ge
durende dien tijd het plaveisel is geschaad; 
dat de Kerk".oogdij dit zal herstellen, dat er 
geen sprake 1s van een voortdurend gebrek
kige~ onderhoudstoestand; dat de gemeente 
geweigerd heeft de bestrating te herstellen 
hoewel de opening van den doorgang op haa; 
verzoek is geschied en in ieder geval in haar 
bel~ng was, terwijl door het zware gerij scha
de 1s toegebracht; dat het Kerkplein onder 
beheer van de Kerk (Kerkvoogdij) behoort 
te blijven; dat het niet bestemd is voor open
baren weg, maar als vrije en ruime toegang 
tot het kerkgebouw, ook voor den aanrit van 
trouw- en dooprijtuigen, voor de ingangen 
waar het Kerkbestuur dit noodig acht; dat 
indien het plein als publieke weg onder be~ 
heer en onderhoud der gemeente komt, de 
gemeente den kerkdienst kan belemmeren; 
dat het gemeentebestuur, zooals de bedoe
iing is, daar een autoparkeerplaats kan ma
ken; dat het gemeentebestuur - zooals reeds 
geschied is - eenrichtingsverkeer kan bepa
len; dat bovendien door het drukke verkeer 
de kerkdienst zal kunnen worden verstoord, 
dat het gemeentebestuur thans drie andere 
doorgangen heeft van Schoolstraat naar 
Voorstraat, namelijk de Willebrordstraat, de 
Bakkersteeg en de Tramstraat; dat het 
Kerkplein geen weg is, zeker ook niet in den 
zin van de Wegenwet (art. r); dat de ge
meentewet (artt. 175 en 209) onderscheidt 
wegen en straten en pleinen; dat men ook op 
een plein, dat om een kerk gelegen is, en met 
de openbare straat verheeld is, geen borden 
kan plaatsen, volgens art. 4, III der Wegen
wet; dat alleen de nauwe doorgang een weg 

genoemd zou kunnen worden; dat het Kerk
plein niet openbaar is in den zin der Wegen
wet; dat het bestemd is voor den Openbaren 
Eeredienst; dat het de toegang is tot het 
kerkgebouw; dat ieder zich daarheen kan 
begeven over het plein, dat dit echter het 
plein nog niet het karakter van openbaren 
weg geeft; dat een teeken van niet openbaar 
zijn ook is, dat de deuren van de kerk en de 
consistoriekamer naar buiten openslaan; dat 
ook de nauwe doorgang, die door het publiek 
wordt gebruikt voor andere doeleinden, geen 
openbare weg is, omdat hij behoort tot het 
Kerkplein; dat deze doorgang bovendien door 
een paal voor rijverkeer is . afgesloten; dat 
deze paal alleen weggenomen wordt bij ker
kelijke plechtigheden als huwelijken; dat het 
gemeentebestuur het plein in eigendom, be
heer en onderhoud wilde overnemen in ver
band met werkzaamheden, die thans en in de 
naaste toekomst tot uitvoering worden ge
bracht; dat het gemeentebestuur dus, terwijl 
zij den doorgang slechts tijdelijk noodig heeft, 
het geheele Kerkplein in onderhoud en be
heer aan zich wil trekken; dat zij ontkent, 
dat de toestand der bestrating van het Kerk
plein vóór dien tijd slecht was en dat de be
strating van het Plein thans slecht is; dat 
alleen de bestrating van den doorgang niet 
in orde is; dat zij verzoekt, het bestredén be
sluit te vernietigen; 

0. dat art. 20 der Wegenwet een bevoegd
heid aan het gemeentebestuur schenkt, van 
welke slechts gebruik behoort te worden ge
maakt indien het openbaar belang zulks vor
dert; 

dat niet is gebleken, dat in casu voldoende 
aanleiding bestaat om toepassing van deze 
wetsbepaling te bevorderen; 

dat immers het publiek verkeer over de 
bewuste gronden uiterst beperkt moet heeten, 
terwijl van een verwaarloozing van het on
derhoud door de onderhoudsplichtige niet is 
gebleken; 

dat derhalve aan het besluit van den bur
gemeester van Voorschoten van 28 October 
1942 alsnog de vereischte goedkeuring be
hoort te worden onthouden; 

dat van de zijde van de appellante er nog 
op is gewezen, dat in dat besluit tevens sprake 
is van het overnemen van het beheer van het 
Kerkplein, waartoe het genoemd art. 20 niet 
de bevoegdheid zou geven, doch dat, daar
gelaten, wat de strekking van zoodanige 
overneming is, in dit geschil slechts over het 
al of niet goedkeuren van het overnemen van 
het onderhoud van het plein een beslissing 
behoort te worden genomen; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheid van de Secreta 0 

rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Zuid
Holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten dier provincie, van ro Novem
ber r942, B. no. 7r34 (re Afdeeling), Res. no. 
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187/1, aan het vorengenoemd besluit van den 
burgemeester van Voorschoten van 28 Oct. 
1942 alsnog de vereischte goedkeuring te ont-
houden. (A. B.) 

7 Dec. z943. BeSLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 30). 

Nu geen anderen krachtens eenigerlei 
titel als onderhoudsplichtigen voor het 
onderhavig weggedeelte zijn aan te wij
zen, zijn als zoodanig terecht in den leg
ger vermeld de eigenaren der perceelen, 
waarover dat weggedeelte loopt, te eer 
wijl zij voor dit onderhoud tot nu toe 
zorg droegen. Over de vraag, of het om 
redenen van billijkheid aanbeveling ver
dient, ten aanzien van den onderhouds
plicht van dit weggedeelte in de toe
komst een andere regeling te treffen, 
kan in het onderhavige geval niet wor
den beslist. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door R. P. 
Haringsma, gevolmachtigde van Mejuffrouw 
de Weduwe M. Slinger!and te Hoenkoop en 
G. J. Versluis, beiden te Lexmond, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuid-Holi.and, ter waarneming van de taak 
van de Ged. Staten dier provincie van r Dec. 
1942, Res. no. 134, tot vaststelling ingevolge 
de Wegenwet van den legger der wegen in de 
gemeente Lexmond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 October 1943, no. 137); 

0. dat in den genoemden legger ten aan
zien van weg no. 10, Achthovensche Zederik
kade, over een gedeelte van die kade als on
derhoudsplichtigen zijn vermeld de eigena
ren der kadastrale perceelen sectie A, nos. 
1575, 1597, 1598 en 1619, elk voor het 
gedeelte weg, hetwelk op dat perceel ligt; 

dat in beroep wordt aangevoerd, dat, ter
wijl op het ontwerp-legger als onderhouds
plichtige voor de genoemde Zederikkade is 
genoemd het polderbestuur van den Pt,lder 
Achthoven (gemeente Lexmond), thans door 
den Commissaris is vastgesteld dat de onder
houdsplicht van deze kade is voor reke::üng 
van vier eigenaren, waaronder de Weduwe 
M. Slingerland en G. J . Versluis; dat deze 
weg uitloopt op circa 125 ha grienden en 
hooiland; dat in het oogstseizoen van het 
griendhout iederen dag ten minste 10 zwaar 
beladen auto's dezen weg passeeren voor ver
voer naar den Lekdijk; dat in het oogstsei
zoen van hooi dagelijks een tien- of twaalftal 
wagens, zwaar beladen met hooi, langs dezen 
weg gaan; dat ook overigens het geheele jaar 
door het griendhout door auto's wordt a an
gebracht en weggehaald; dat de watermachi
ne van den polder aan het einde van de kade 
in het normale seizoen geregeld wordt voor
zien van motorbrandstof, aangebracht door 
een zwaar beladen tankauto; dat ongeveer 

20 % van alle tractie op den weg door de be
doelde eigenaars geschiedt; dat de weg van 
zeer slechte kwaliteit is, daar het een gewone 
landweg is zonder behoorlijke verharding; dat 
in het oogstseizoen van griendhout de weg is 
herschapen in een modderpoel; dat het huns 
inziens niet aangaat, de vier eigenaars voor 
het geheele onderhoud van den weg aanspra
kelijk te stellen; dat het publiek gebruik van 
de Zederikkade een zaak is van algemeen be
lang, zoodat het onderhoud mede moet wor
den gedragen door de gemeente of het pol
derbestuur; dat als onderhoudsplichtige voor 
deze kade behoort te worden aangewezen de 
polder Achthoven voor 80 % en de bedoelde 
~.,ier eigenaars voor 20 %; 

0. dat, nu geen anderen krachtens eeniger
lei t itel als onderhoudsplichtigen voor het 
onderhavig weggedeelte zijn aan te wijzen, 
als zoodanig terecht in den legger zijn ver
meld de eigenaren der perceelen, waarover 
dat weggedeelte loopt, te eer wijl zij, blijkens 
de overgelegde stukken voor dit onderhoud 
tot nu toe zorg droegen; 

dat dus voor wijziging van den legger ten 
deze geen aanleiding bestaat; 

dat over de vraag, of het om redenen van 
billijkheid aanbeveling verdient, ten aanzien 
van den onderhoudsplicht van dit wegge
deelte in de toekomst een andere regeling te 
treffen, in het onderhavige geschil niet kan 
worden beslist; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

8 Dec. z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 

art. 55 bis). 
Wel moet de vernieuwing van het dak 

der school, welke noodzakelijk was ge
worden tengevolge van een bij den bouw 
gemaakte constructiefout, worden aan
gemerkt als verbouw en verandering 
van inrichting, doch anderzijds mag niet 
worden voorbijgezien, dat door deze ver
nieuwing de gewone onderhoudswerk
zaamheden ten behoeve van het dak, 
welke na 3 of 4 jaren zouden hebben 
moeten plaats hebben, thans niet eerder 
dan over tenminste 20 jaren zullen noo
dig zijn. Onder deze omstandigheden is 
het redelijk, in het onderhavige geval 
de kosten der dakvernieuwing deels als 
uitgaven wegens verandering van in
richting, deels als uitgaven wegens in
standhouding te beschouwen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en. Kul
tuurbescherming; 
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Gezien de beroepen, ingesteld door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie van den Heiligen Willibrordus en 
het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een school of scholen met 
den Bijbel te Oldemarkt tegen het besluit 
van den Commissaris en den waarnemenden 
Bestuursraad van dP provincie Overijssel van 
24 Februari 1943, ·No. 1439/i496, 2e afdee
ling, waarbij met vernietiging van het besluit 
van den burgemeester der gemeente Olde
markt van 31 Augustus 1942 het bedrag, dat 
de gemeente over het jaar 1941 werkelijk 
heeft uitgegeven terzake van de kosten, be
doeld in art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920, met inbegrip van instandhouding is 
vastgesteld op f 1482.4 <;; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
17 November 1943, No. 113); 

0. dat de Commissaris en de waarnemende 
Bestuursraad der provincie Overijssel bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
het bij de vaststelling van het door de ge
meente Oldemarkt werkelijk uitgegeven be
drag over het jaar 1941 terzake van de in art. 
55bis der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde 
kosten wegens werkzaamheden, vallende on
der het begrip "instandhouding" rekening is 
gehouden met een uitgave van f 157.77; dat 
het bestuur van de Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van een school of scholen 
met den Bijbel en het bestuur van de Pa
rochie van den Heiligen Willibrordus te Olde
markt zich met deze vaststelling niet kunnen 
vereenigen, aangezien naar hunne meening 
ten onrechte buiten beschouwing is gelaten 
een bedrag van omstreeks f 1500 in het jaar 
1941 door de gemeente besteed voor repara
tie van het dak der openbare lagere school, 
verfwerk en verdere werkzaamheden, aan die 
school verricht; dat de bovenbedoelde kosten 
als kosten van instandhouding alsnog in aan
merking dienen te komen; dat de burgemees
ter van de gemeente Oldemarkt hiertegen 
aanvoert, dat de veranderingen aan het dak 
van de openbare lagere school in de buurt
schap Oldemarkt haar oorzaak vinden in een 
bij de oorspronkelijke uitvoering aangebrach
te te lichte balklaag, ondeskundig aange
brachte mastiekbedekking en onvoldoende 
toezicht bij den bouw der school, alzoo in con
structiefouten, weshalve de getroffen dak
voorzieningen zijn te rangschikken onder het 
begrip "verandering van inrichting", hetgeen 
medebrengt, dat de hieraan verbonden kosten 
als een buitengewone uitgaaf behooren t e 
worden gebracht ten laste van den kapitaal
dienst; dat evenwel ook naar diens meening 
eenige kleine werkzaamheden met een kos
tenbedrag van f 224.50 alsnog kunnen geacht 
worden te behooren tot het gewone onder
houd van de school en deswege bij de vast
stelling van het bovenbedoelde bedrag ten 
onrechte niet zijn medegerekend; dat hun col
lege van oordeel is, dat op grond van de ter
zake dienende deskundige rapporten buiten 
twijfel is, dat de vernieuwing van het dak 
niet het gevolg is van slijtage en niet door 
normaal onderhoud had kunnen zijn voorko-

men, doch veeleer voortspruit uit een bij den 
bouw gemaakte constructiefout; dat onder 
deze omstandigheden gesproken moet worden 
van verbouw of verandering van inrichting; 
dat mitsdien de hiermede verband houdende 
uitgaven niet zijn kosten van instandhouding, 
als bedoeld in art. 55bis der Lager-Onderwijs
wet 1920 en derhalve door den burgemeester 
terecht b ij de vaststelling van het meerbe
doelde bedrag buiten beschouwing zijn ge
laten; dat voorts uit het rapport van den 
Bouwkundig Inspecteur van het lager onder
wijs is komen vast te staan, dat behoudens 
de door den burgemeester van Oldemarkt na
der opgegeven onderhoudskosten eveneens de 
volgende bedragen als kosten van instand
houding zijn aan te merken: 

a. een bedrag van f 44.25, zijnde de waarde 
van het afkomende zink, hetwelk is verwerkt 
ten behoeve van de platten boven de gang en 
de portalen van het schoolgebouw; 

b . dat helft van de kosten ad f 12 wegens 
het afnemen en weder aanbrengen van de 
lampen voor en na de werkzaamheden, ver
bonden aan de gelijktijdig met het aanbren
gen van nieuwe plafonds uitgevoerde nood
zakelijke vernieuwing van de electriciteits
leiding; 

c. van de zoogenaamde administratiekosten 
ad f 122.03 in totaal een zoodanig gedeelte 

274.55 
als wordt aangegeven door de breuk----, 

1446.60 
waarvan de teller aangeeft de in aanmerking 
komende kosten wegens verrichte onder
houdswerken en de noemer het totaal ver
werkte bedrag, derhalve uit dien hoofde een 
bedrag van f 23.16; 

dat dientengevolge alsnog als kosten van 
instandhouding dient te worden medegeteld 
een bedrag van f 297.71 (f 224.30 + f 6 + 
f 44.25 + f 23.16); 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

1 °. het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
van de Parochie van den Heiligen Willibror
dus te Oldemarkt, aanvoerende, dat de op
vatting van den Commissaris en den Be
stuursraad juist zou zijn, indien kort na den 
bouw der school deze constructiefout aan den 
dag was gekomen; dat het dak nu ongeveer 
twintig jaren heeft gelegen en, volgens zijn 
meening, de gemaakte kosten beschouwd 
moeten worden als onderhoudskosten; dat 
normaal een mastiekdak na verloop van 25 
à 30 jaren moet worden vernieuwd; dat se
dert den bouw van de openbare lagere school 
voor het dak absoluut geen kosten zijn ge
maakt en dat thans, nu het dak weer geheel 
vernieuwd is, de gemeente weer in het bezit 
is gesteld van een garantieverklaring voor de 
eerstvolgende twintig jaren; dat derhalve in 
een tijdsverloop van veertig jaren niets voo1 
dakonderhoud der openbare lagere school be
hoeft t e worden uitgegeven; dat de gemeente 
voor dakonderhoud der bijzondere scholen 
gedurende dien tijd dus ook niets behoeft uit 
te trekken ; dat alzoo zijns inziens de ge
maakte kosten als gewone onderhoudskosten 
moeten worden aangemerkt; 

• 1 
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2°. het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van een school of 
scholen met den Bijbel te Oldemarkt, aanvoe
rende, dat naar zijne meening de opvatting 
van den Commissaris en den waarnemenden 
Bestuursraad juist zoude zijn, indien kort na 
den bouw deze constructiefout aan den dag 
was gekomen, doch dat thans, nu het dak 
ongeveer 20 jaar heeft gelegen, een groot ge
deelte van de gemaakte kosten als gewone 
onderhoudskosten moeten worden aange
merkt; dat normaal een mastiekdak na ver
loop van 25 of ten hoogste 30 jaar moet wor
den vernieuwd; dat sedert den bouw der 
school voor het dak geen kosten van onder
houd zijn gemaakt en dat thans, nu het dak 
geheel is vernieuwd, de gemeente weer in het 
bezit is gesteld van een garantieverklaring 
voor de eerstvolgende 20 jaren, zoodat in een 
tijdsverloop van 40 jaren voor dakonderhoud 
der openbare lagere school te Oldemarkt niets 
ten bate van de bijzondere scholen komt; 
dat, indien de constructiefout niet was ge
maakt, het mastiekdak der school zeker in de 
eerstvolgende 10 jaren zoude zijn vernieuwd; 
dat alzoo naar zijne meening ongeveer 2/3 
gedeelte van de kosten van een nieuwe dak
bedekking als gewoon onderhoud moet wor
den aangemerkt; 

0. dat weliswaar de vernieuwing van het 
dak der school, welke noodzakelijk was ge
worden tengevolge van een bij den bouw ge
maakte constructiefout, moet worden aange
merkt als verbouow en verandering van in
richting, doch dat anderzijds niet mag wor
den voorbijgezien, dat door deze vernieuwing 
de gewone onderhoudswerkzaamheden ten 
behoeve van het dak, welke na 3 of 4 jaren 
zouden hebben moeten plaats hebben, thans 
niet eerder dan over ten minste 20 jaar zullen 
noodig zijn; 

dat het onder deze ;Jmstandigheden redelijk 
is in het onderhavige geval de kosten van de 
bedoelde dakvernieuwing deels als uitgaven 
wegens verandering van inrichting deels als 
uitgaven wegens instandhouding te beschou
wen; 

dat, aangezien de normale levensduur van 
een dakbedekking, als hier is toegepast, zeker 
op 35 à 40 jaren kan worden gesteld en de 
oorspronkelijke dakbedekking derhalve onge
veer de helft van den daarvoor te stellen tijd 
dienst heeft gedaan, met den ter zake geraad
pleegden Bouwkundig I nspecteur van het 
Lager Onderwijs moet worden aangenomen, 
dat de kosten van de dakvernieuwing ten be
drage van f 593 tot een bedrag van f 296.50 
als gewone onderhouc..lsuitgaven behooren te 
worden aangemerkt; 

dat zulks tegelijkertijd medebrengt, dat het 
gedeelte van de administratiekosten ten be
drage van f 122.03, hetwelk tot de kosten van 
instandhouding dient te worden gerekend, 

274.55 
niet wordt aangegeven door de breuk ---, 

1446.60 
zooals in het bestreden besluit van den Com
missaris en den waarnemenden Bestuursraad 

274.55 + 296.50 
is vermeld, doch door de breuk ------

1446.60 

zoodat dit gedeelte niet f 23.16, doch f 48.17 
beloopt; 

dat mitsdien met wijziging van het bestre
den besluit als kosten van instandhouding 
alsnog dienen te worden medegeteld f 296.50 
+ (f 48.17 - f 23.16) = f 321.51; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre-
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
den Commissaris en den waarnemenden Be
stuursraad van de provincie Overijssel, het 
bedrag, dat de gemeente Oldemarkt over het 
jaar 1941 werkelijk heeft uitgegeven terzake 
van de kosten, bedoeld in art. 55bis der La
ger-Onderwijswet 1920, vast te stellen op 
f 1482.45 + f 321.51 = f 1803.96. 

(A.B.) 

8 Dec. z943. BESLUIT van den Secretaris_ 
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228 d.) 

Terecht is goedkeuring onthouden aan 
een besluit tot verkoop van gemeente
grond, omdat als gevolg daarvan de ver
wezenlijking van een uitbreidingsplan 
ten deele wordt onmogelijk gemaakt, 
hetgeen met het oog op de stedebouw
kundige ontwikkeling ter plaatse niet 
verantwoord is te achten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Haarlem tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland van 2 Mei 1942, No. 54, 1ste 
afdeeling, bij welk besluit goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den voornoemden 
burgemeester van 6 December 1941, no. 210, 
tot verkoop van de perceelen J answeg no. 9 
en Ripperdastraat no. 2; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 3 Maart 1943, No. 194 (1942) en 17 Nov. 
1943, No. 194 (1942) /50); 

0. dat de burgemeester van Haarlem op 
6 December 1941 besloot aan de Naamlooze 
Vennootschap Haarlemsche Auto Centrale 
aldaar voor de som van f 48,000 in koop af 
te staan, met bestemming om na verbouwing 
daar ter plaatse e e n groot modern garagebe
drijf te stichten, overeenkomstig vooraf door 
het gemeentebestuur goed te keuren teeke
ningen, de perceelen aan den J answeg no. 9 
en aan de Ripperdastraat no. 2, alsmede de 
strook grond, gelegen achter het perceel aan 
den J answeg no. 9 en naast het perceel aan de 
Ripperdastraat no. 2 kadastraal bekend ge
meente Haarlem, sectie B no. 3201, groot 
715 c.a. daarbij overwegende, dat de Naam
looze Vennootschap Haarlemsche Auto Cen
trale van de gemeente wenscht aan te koopen 
de perceelen aan den J answeg no. 9 en aan 



1943 DECEMBER 332 

de Ripperdastraat no. 2, alsmede de strook 
grond gelegen achter het perceel aan den 
J answeg no. 9 en naast het perceel aan de 
Ripperdastraat no. 2, dat de genoemde ven
nootschap na gevoerde onderhandelingen zich 
heeft kunnen vereenigen met den door de 
gemeente bedongen verkoopsprijs van 
f 48,000 (kosten van overdracht voor reke
ning van koopster) ; 

dat de Commissaris der provincie Noord
holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten, bij zijn besluit van 2 Mei I942, 
ISte afdeeling, no. 54, Reg. 40/7797, aan het 
bovenomschreven besluit van den burgemees
ter van Haarlem goedkeuring heeft onthou
den, uit overweging, dat tegen het voormelde 
besluit een bezwaarschrift is ingediend door 
de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Werkplaatsen voor Luchttechniek en zes an
deren, allen eigenaars van bedrijven, geves
tigd aan de Gonnetstraat en omgeving te 
Haarlem; dat de ingediende bezwaren zijn 
gericht tegen de door dezen verkoop weg te 
nemen mogelijkheid van doortrekking van 
de Gonnetstraat naar het Stationsplein, wel
ke doortrekking blijkens het voor de gronden 
in de omgeving van de Gonnetstraat gelden
de uitbreidingsplan in het vooruitzicht was 
gesteld; dat de aankoop zoowel van het per
ceel Jansweg 9 als van het perceel Ripperda
straat 2 destijds door de gemeente Haarlem 
is geschied ten behoeve van den bovenbe
doelden verkeersweg, van welken weg het be
gin is geprojecteerd in het uitbreidingsplan 
voor de terreinen, gelegen tusschen de Frie
sche Varkensmarkt, de spoorbaan Haarlem
Amsterdam, de Parklaan en het Ripperda
park, terwijl het in dat plan voorkomende 
weggedeelte ( Gonnetstraat) reeds is aange
legd; dat door den verkoop van de bedoelde 
perceelen de mogelijkheid van het tot stand 
komen van deze, in het bedoelde uitbrei
dingsplan aangegeven en in de toelichtende 
beschrijving bij dat plan in uitzicht gestelde 
verkeersverbinding geheel wordt afgesneden; 
dat, hoewel op zich zelf de bevoegdheid om 
in een bij een plan van uitbreiding voorziene 
verkeersoplossing later wijziging te brengen 
aan het gemeentebestuur niet kan worden 
ontzegd, het niettemin niet toelaatbaar moet 
worden geacht omtrent een zoodanige wijzi
ging te beslissen zonder inachtneming van de 
waarborgen voor de belanghebbe nden, waar
mede door de Woningwet de herziening van 
een uitbreidingsplan is omringd; dat met 
name in het voorliggende geval de noodzake
lijkheid zich zou voordoen in het desbetref
fende uitbreidingsplan in ieder geval een an
dere verkeersoplossing aan te geven ter ver
vanging van den thans in uitzicht gestelden 
verbindingsweg Gonnetstraat-Stationsplein; 
dat in deze omstandigheden aan het onder
havige besluit, hetwelk zonder de bovenbe
doelde waarborgen een principieele verande
ring in een bij een uitbreidingsplan voorziene 
verkeersoplossing tot onafscheidelijk gevolg 
heeft, de goedkeuring niet kan worden ver
leend; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Haarlem, ter waarneming van de taak 

van den raad dier gemeente, in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat blijkens het plan 
van uitbreiding voor de gronden gelegen ten 
noorden van de Parklaan, ten oosten van het 
Ripperdapark, ten zuidwesten van de spoor
baan Haarlem-Amsterdam en ten noordwes
ten van de Friesche Varkensmarkt, vastge
steld bij raadsbesluit van 13 Februari 19,5, 
no. 37, goedgekeurd door Ged. Staten van 
Noc:;rdholland bij besluit van 12 Juni 1935, 
no. 196, geen weg is geprojecteerd, gelegen in 
het verlengde van de inmiddels ingevolge het 
gemelde uitbreidingsplan tot stand gekomen 
Gonnetstraat, in de richting van het Stations
plein; dat alleen in de toelichtende beschrij
ving, behoorende bij het hiervoorbedoelde 
uitbreidingsplan, de zin voorkomt, dat de 
weg no. 1, geprojecteerd langs en nabij de 
spoorbaan, moet worden beschouwd als het 
begin van een te maken verbinding tusschen 
de Friesche Varkensmarkt en het Stations
plein; dat hieruit blijkt, dat het aanvankelijk 
in de bedoeling heeft gelegen de Gonnet
straat door te trekken in de richting van het 
Stationsplein; dat hij zich er evenwel niet 
mede kan vereenigen dat de Gonnetstraat in 
de toekomst zou uitmonden op het inmid
dels toch reeds zoo gevaarlijk geworden ver
keen.punt Jansweg-Stationsplein; dat bij 
niet-doortrekking van de Gonnetstraat geen 
wijziging wordt gebracht in het meergenoem
de uitbreidingsplan en alsdan derhalve ook 
geen inbreuk wordt gemaakt op de waarbor
gen, welke de Woningwet overigens zou kun
nen bieden aan de in het besluit van den 
Commissaris der provincie bedoelde belang
hebbenden ; dat de toegangswegen van en 
naar de bedrijven aan de Gonnetstraat ruim 
voldoende zijn te achten, zoodat zich geens
zins de noodzakelijkheid voordoet in het vo
renbedoelde uitbreidingsplan een andere ver
keersoplossing aan te geven; 

0. dat met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting), wiens 
gevoelen op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, met betrekking tot den onderwer
pelijken verkoop van grond door de gemeente 
Haarlem alsnog is ingewonnen, moet worden 
aangenomen, dat het plaats hebben van de
zen verkoop zich reeds hierom niet met het 
gemeentebelang verdraagt, omdat als gevolg 
daarvan de verwezenlijking van het in de 
stukken genoemde uitbreidingsplan ten deele 
wordt onmogelijk gemaakt, hetgeen met het 
oog op de stedebouwkundige ontwikkeling 
ter plaatse niet verantwoord is te achten; 

dat mitsdien het bestreden besluit van den 
Commissaris der provincie Noordholland 
moet worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
Generaal van de Nederlandsche D eparte
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 
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13 Dec. 1943. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv- art. 430; Verord. betr. straf
bevelen, strafbeschikkingen en aan kos
ten onderworpen waarschuwingen art. 
.14.) 

De in de strafbeschikking gegeven 
omschrijving van het feit, naar welke 
omschrijving de dagvaarding verwijst. 
voldoet aan de eischen, gesteld in het 
eerste lid van art. 261 Sv., bevat im
mers een duidelijke opgave van het 
materieele feit den verdachte te laste 
gelegd, met de verder volgens dat voor
schrift vereischte vermeldingen; de op
vatting, dat in dit artikel en in navol
ging daarvan in art. 14 van de Verord. 
99-1942 onder feit alleen is te verstaan 
een strafbaar feit, vindt geen steun in 
de wet. Derhalve bestond voor nietig
verklaring der dagvaarding geen grond. 

De gegeven vrijspraak is voorts hier
op gegrond, dat ter terechtzitting geen 
andere bewijsmiddelen voor het ten las
te gelegde feit zijn bijgebracht dan de 
verklaring van verd. en mitsdien door 
het onderzoek ter terechtzitting niet is 
bewezen, dat verdachte het hem te laste 
gelegde feit heeft begaan. Derhalve is de 
gegeven vrijspraak een vrijspraak in den 
zin van art. 430 Sv. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
O. M. bij het Kantongerecht te Amersfoort, 
reQ. van cassatie tegen een vonnis van ge
noemd Kantong. van 8 Juli 1943, gewezen in 
de zaak van dien Ambtenaar, ambtshalve 
eischer, tegen W. B., van beroep assuradeur, 
wonende te Amersfoort, bij welk vonnis ge
noemde B. is vrijgesproken van het hem te
lastegelegde feit. 

· Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

De Burgemeester, politiegezagdrager in de 
gemeente Amersfoort, heeft op 20 Mei 1943 
tegen den verdachte een strafbeschikking, 
No. 7, uitgevaardigd; deze strafbeschikking 
is aan den verdachte persoonlijk uitgereikt 
op 22 Mei 1943. Bij deze strafbeschikking is 
als bewezen aangenomen dat verdachte op 13 
Mei 1943 te omstreeks 23 uur uit zijn woning 
gelegen aan de Vermeerstraat Nr. 138 te 
Amersfoort licht heeft doen uitstralen, en is 
ter zake van dit feit, als opleverende over
treding van par. 7 van de verordening van 
den Rijkscommissaris Nr. 34/1940 gewijzigd 
bij verordening Nr. 212/1940 betreffende het 
verduisteren, strafbaar gesteld bij genoemde 
verordening, aan verdachte opgelegd een 
geldboete van vijftien gulden, bij niet-beta
ling te vervangen door hechtenis voor den tijd 
van vijf dagen. De verdachte heeft op 31 Mei 
1943 een gerechtelijke beslissing verzocht. De 
Ambtenaar van het 0 . M . bij het Kantonge
recht te Amersfoort heeft de zaak ter terecht
zitting van genoemd Kantongerecht aanhan
gig gemaakt; verdachte is gedagvaard t en
einde terecht te staan ter zake van "het feit 
als omschreven in de hem, verdachte, op 22 

Mei 1943 onder nummer 7 uitgereikte straf
beschikking van het plaatselijk hoofd van 

politie der gemeente te Amersfoort". 
Bij vonnis van 8 Juli 1943 heeft de Kan

tonrechter te Amersfoort verklaard niet be
wezen te achten dat de verdachte het hem 
telastegelegde feit heeft begaan, en verdachte 
mitsdien daarvan vrijgesproken, zulks op 
grond van deze overwegingen: 

0. dat voormelde strafbeschikking het feit 
omschrijft als volgt : dat verdachte op 13 Mei 
1943 omstreeks 23 uur uit zijn woning, gele
gen aan de Vermeerstraat nr. 138 te Amers
foort licht heeft doen uitstralen; 

0. dat verdachte ter terechtzitting heeft 
verklaard: dat hij erkent op 13 Mei 1943 te 
omstreeks 23 uur uit zijn woning, gelegen aan 
de Vermeerstraat 138 te Amersfoort licht te 
hebben doen uitstralen; 

0. dat ter terechtzitting geene andere be
wiismiddelen voor het telastegelegde feit zijn 
bijgebracht dan de verklaring van verdachte 
en mitsdien door het onderzoek ter terecht
zitting niet is bewezen, dat verdachte het 
hem telastegelegde feit heeft begaan, zoo
dat hij daarvan zal moeten worden vrijge
sproken. 

De Ambtenaar van het 0. M. bij het Kan
tongerecht te Amersfoort heeft tegen het 
vonnis van den Kantonrechter beroep in cas
satie ingesteld en heeft bij schriftuur als cas
satiemiddelen voorgesteld: 

a. S. van de artt. 348 en 349, in verband 
met art. 351 e.v., Sv., aangezien de Kanton
rechter ziin beslissing niet heeft gegeven door 
op den-grondslag der telastelegging de geldig
heid der dagvaarding te onderzoeken en de 
Kantonrechter den verdachte heeft vrijge
sproken in plaats van de dagvaarding nietig 
te verklaren; 

b. S. van par. 2, sub 2, van de Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het ver
duisteren van 4 Juli 1940 doordat de Kan
tonrechter ten onrechte dit artikel niet heeft 
toegepast. 

Req. is van meening, dat zijn beroep in cas
satie, hoewel gericht tegen een vrijspraak, 
ontvankelijk is, omdat het betreffende vonnis 
zijns inziens geen zuivere vrijspraak is, doch 
dat de dagvaarding nietig verklaard had be
hooren te worden. Tot staving van de ontvan
kelijkheid van zijn beroep en ter toelichting 
van de door hem gestelde cassatiemiddelen 
heeft req. aangevoerd: De bovenvermelde 
telastelegging hield ter aanduiding van de 
strafbare handeling alleen een verwijzing 
naar de strafbeschikking in, hetgeen voldoen
de was krachtens art. 20, sub 2, van de Ver
ordening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied van 18 Sept. 
1942, betreffende strafbevelen, strafbeschik
kingen en aan kosten onderworpen waarschu
wingen (no. 99/1942). Deze strafbeschikking 
vermeldde als bewezen aangenomen feit :,.dat 
verdachte op 13 Mei 194.,, omstreeks 23 uur, 
uit zijn woning, gelegen aan de Vermeerstraat 
nr. x.18 te Amersfoort, licht heeft doen uit
stralen". Het woord "feit" als gebezigd in 
art. 14 van voormelde Verordening, is naar 
de meening van req. evenzoo uit te leggen als 
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de vaste jurisprudentie van Uwen Raad ten 
aanzien van andere artikelen van het Wet
boek van Strafrecht en Strafvordering luidt. 
In deze strafbeschikking was het als bewezen 
aangenomen feit naar de meening van req. 
niet voldoende vermeld, aangezien als ele
ment van het strafbare feit ontbrak : ,,dat 
verdachte als huurder die woning daadwer
kelijk in zijn bezit had". De Kantonrechter 
had op den grondslag der telastelegging en 
naar aanleiding van het onderzoek ter terecht
zitting de geldigheid der dagvaarding behoo
ren te onderzoeken krachtens art. 348 Sv. en 
daarna behooren te onderzoeken of bewezen 
was, dat verdachte het hem telastegelegde 
feit heeft begaan. De Kantonrechter had als 
resultaat van dat onderzoek naar de geldig
heid der dagvaarding de nietigheid daarvan 
behooren uit te spreken . 

Naa r m ijne meening kunnen de vo;:,rge
stelde middelen niet slagen; met het door 
req. aangevoerde kan ik mij niet vereenigen. 
De telastlegging, luidende, dat verdachte op 
13 Mei 1943 omstreeks 23 uur uit zijn wo
ning, gelegen aan de Vermeerstraat nr. 138 
te Amersfoort, licht heeft doen uitstralen , 
voldoet aan de eischen gesteld in het eerste 
lid van art. 261 Sv., en ik acht haar duidelijk; 
tot nietigverklaring der dagvaarding bestaat 
m.i. dan ook geen grond. Req. voert aan dat 
een element van het strafbare feit ontbreekt, 
maar ziet voorbij dat het ontbreken van een 
element van het strafbare feit niet betreft de 
vraag of de dagvaarding (telastelegging) gel
dig of nietig is maar betreft de vraag of het 
telastegelegde feit, indien dit bewezen wordt 
geacht, al dan niet oplevert een strafbaar 
feit. De Kantonrechter heeft echter het te
lastegelegde feit niet bewezen geacht, zulks 
wegens gebrek aan voldoende bewijs in ver
band met het bepaalde in het laatste lid van 
art. 341 Sv., en - dus de strafbeschikking 
ongegrond achtende - den verdachte vrij
gesproken zoodat de gegeven vrijspraak moet 
worden beschouwd als een vrijspraak in den 
zin van art. 430 Sv. 

Mitsdien concludeer ik tot niet-ontvanke
lijk verklaring van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flie r; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(zie conclusie); 

0 . dat de gerequireerde W. B. voornoemd 
bij inleidende dagvaarding is gedagvaard ter 
zake van het feit, als omschreven in de hem, 
verdachte, op 22 Mei 1943 onder no. 7 uitge
reikte strafbeschikking van het plaatselijk 
hoofd van politie der gemeente Amersfoort , 
terwijl die strafbeschikking het feit omschrijft 
a ls volgt: ,,dat verdachte op 13 Mei 1943 om
st reeks 23 uur uit zijn woning, gelegen aan de 
Vermeerstraat no. 138 te Amersfoort licht 
h eeft doen uitstralen" ; 

0. dat waar het beroep is gericht tegen een 
vrij spraak in de eerste plaats moet worden 
onderzocht, of requirant ontvankelij k is in 

zijn beroep; 
0. dat req. van oordeel is, dat dit het geval 

is, omdat het vonnis geen zuivere vrijspraak 
zou zijn, doch de dagvaarding nietig ver
klaard had behooren te worden, en ter staving 
van de ontvankelijkheid van zijn beroep en 
ter toelichting van de door hem voorgestelde 
middelen zakelijk het volgende heeft aange
voerd: 

dat het woord "feit" in art. 14 van de Ver
ordening 99/1942 betreffende strafbevelen, 
strafbeschikkingen en aan kosten onderwor
pen waarschuwingen, beteekent "strafbaar 
feit", dat echter in de hiervoren nader ge
noemde strafbeschikking het als bewezen 
aangenomen feit niet voldoende was vermeld, 
aangezien als element van het strafbaar feit 
ontbrak: ,,dat verdachte als huurder die wo
ning daadwerkelijk in zijn bezit had", en 

dat de Kantonrechter op den grondslag van 
de telastelegging en naar aanleiding van het 
onderzoek ter terechtzitting de geldigheid der 
dagvaarding had behooren te onderzoeken en 
als resultaat van dat onderzoek de nietigheid 
der dagvaarding had moeten uitspreken; 

0. hieromtrent: · 
dat de in de voormelde strafbeschikking 

gegeven omschrijving van het feit,naar welke 
omschrijving de dagvaarding verwijst, vol
doet aan de eischen, gesteld in het eerste lid 
van art. 261 Sv., immers een duidelijke op
gave bevat van het materieele feit den ver
dachte telastegelegd, met de verder volgens 
dat voorschrift vereischte vermeldingen, ter
wiil de oovatting, dat in dit artikel en in na
volging daarvan in art. 14 van de Verorde
ning no. 99/1942 onder feit alleen is te ver
staan een strafbaar feit, geen steun vindt in 
de wet; 

dat derhalve voor nietigverklaring der dag
vaarding geen grond bestond ; 

0. dat de gegeven vrijspraak voorts hierop 
is gegrond, dat ter terechtzitting geene andere 
bewi ismiddelen voor het telastegelegde feit 
zijn bijgebracht dan de verklaring van ver
dachte en mitsdien door het onderzoek ter 
terechtzitting niet is bewezen, dat verdachte 
het hem telastegelegde feit heeft begaan ; 

0 . dat de gegeven vrijspraak derhalve een 
vriispraak was in den zin van art. 430 Sv.; 

Verklaart den req. niet-ontvankeliik in zijn 
beroep. (N. J.) 

7 April 1943. UITSPRAAK van het Amb
tenaren gerecht Amsterdam. (Gemeente
wet art. 10g). 

Een besluit van den burgemeester, 
genomen ter waarneming van de taak 
van den gemeenteraad of van het college 
van B . en W., moet zij n mede-ondertee
kend door den gemeentesecretaris (ten
zij deze door ziekte, vacantie e.d. zou 
zijn verhinderd). Mede-onderteekening 
van een besluit door den waarnemen
den secretaris, terwijl de secretaris zelf 
toen ten gemeentehuize aanwezig was , 
maakt d a t besluit nietig ; het mist alle 
rechtskracht. 
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Uitspraak in zake: 
J. van Hoeve, wonende te Heiloo, klager, 

tegen: 
den Burgemeester van Castricum, verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam; 
Gehoord partijen en hun raadslieden, te 

weten: klager in persoon, bijgestaan door 
mr. K. G . van Nieukerken, advocaat te Am
sterdam, en verweerder bij Mr. W. M. van 
der Grinten, advocaat en procureur te 's-Her
togenbosch als zijn gemachtigde; 

Gezien de stukken, waaronder meer spe
ciaal: het ontslagbesluit van II November 
1941 van den Burgemeester der gemeente 
Castricum, inhoudende : enz.; 

0. enz.; 
0. dat vervolgens behoort te worden nage

gaan, of het vorenaangehaalde ontslagbesluit 
door den Burgemeester van Castricum op 11 
November 1941 aan klager verleend, al of 
niet rechtsgeldig is geweest; 

0. dat klager heeft opgeworpen, dat dit 
besluit nietig zou zijn, als niet mede onder
teekend door den gemeentesecretaris; 

0. dat tusschen partijen vaststaat, en te 
allen overvloede is komen vast te staan door 
de ter terechtzitting afgelegde beëedigde ver
klaringen der getuigen Van Lunen (gemeen
tesecretaris) en De Louter (secretarieambte
naar, tevens waarnemend secretaris); 

dat op II November 1941 de gemeente
secretaris Van Lunen zich in 'het Raadhuis te 
Castricum bevond, toen De Louter bij den 
Burgemeester werd geroepen; 

dat De Louter opdracht kreeg, een tweetal 
onderling verschillende ontslagbesluiten op 
zijn schrijfmachine te tikken, naar concepten, 
welke de Burgemeester hem ter hand stelde; 

dat hij uit de woorden van den Burgemees
ter begreep, dat deze besluiten niet bestemd 
waren, om onder oogen van den Gemeente
secretaris te komen; 

dat hij aan deze opdracht heeft voldaan, 
en vervolgens met beide gereedgemaakte ont
slagbesluiten naar den Burgemeester is ge
gàan; 

dat hij de besluiten aan den Burgemeester 
heeft overhandigd, die hierop beide heeft ge
teekend, waarop De Louter, in opdracht van 
den Burgemeester, eveneens beide stukken 
heeft onderteekend, in zijn hoedanigheid van 
waarnemend gemeentesecretaris; dit alles 
met voorbijgang van den gemeentesecretaris 
Van Lunen; 

0 . dat het Gerecht, zich de vraag stellend, 
of deze ongetwijfeld onregelmatige en onge
wone onderteekening door een waarnemend 
secretaris, de rechtsgeldigheid van het ten 
slotte genomen besluit (te weten het door 
den Burgemeester uiteindelijk gekozene van 
de twee concepten) heeft aangetast, zich 
heeft doen voorlichten door twee deskundi
gen, wier kennis van het gemeenterecht, zoo
wel theoretisch als practisch, van dusdanige 
bekendheid is, dat het Gerecht op hun voor
lichting prijs stelde, te weten, Mr. A. Koel
ma, Gemeentesecretaris van Alkmaar, en 

Mr. 0 . C. J. D . Kropman, oud wethouder en 
stadadvocaat van Amsterdam, die beiden als 
deskundigen onder eede ter terechtzitting ge
hoord, ieder voor zich en afzonderlijk ge
hoord, doch naar strekking geheel gelijklui
dend hebben verklaard: 

"Het is volkomen ongebruikelijk, dat er 
tusschen een secretaris en een waarnemend
secretaris · een soort arbeidsverdeeling bestaat 
op het gebied van het teekenen van stukken. 

Het is uitgesloten, dat tot teekenen wordt 
overgegaan door een vervanger, indien de 
secretaris aanwezig is. 

Met betrekking tot de rechtskracht van 
het onderhavige besluit kan het volgende 
worden opgemerkt : 

Voorop ga een opmerking over de betee
kenis van de onderteekening van den secre
taris vóór de invoering der bestuurswijziging, 
vervat in de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (verord. 152/1941), welke 
in werking getreden is op 1 September 1941. 

Art. 109 der Gemeentewet vorderde, dat 
alle stukken, die van den raad en van burge
meester en wethouders uitgingen, door den 
secretaris zouden worden mede-onderteekend. 

De opvatting van wetenschap en praktijk 
was toen, dat deze mede-onderteekening gold 
,,als de verklaring van den openbaren amb
tenaar, dat het van haar voorziene stuk van 
den raad of van burgemeester en wethouders 
afkomstig is en dat zijn inhoud overeenstemt 
met hetgeen door het college, van hetwelk 
het uitgaat, is besloten of gezegd; dat het 
den verklaarden wil van den raad of van bur
gemeester en wethouders volledig en in alle 
deelen vertolkt. (0ppenheim-van der Pot, 
het Nederlandsche Gemeenterecht, II, blz. 
361/362; verwezen wordt ook naar Van Loe
nen, De Gemeentewet en haar Toepassing, 
tweede druk dl. I, blz. 340, j 0

• blz. 202 en 
naar Elenbaas-Koelma, Handboek Admi
nistratief Recht, dl. I gemeentewet, blz. 384 
j 0

• 264). 
0ppenheim verbindt daaraan de logische 

consequentie : ,,En nu de wet deze verklaring 
in dezen vorm noodig heeft geoordeeld, zal 
men moeten aannemen, dat de stukken, die 
de mede-onderteekening van den secretaris 
eischen, als niet wettig zijn te beschouwen, 
zoo zij zonder haar uitgaan" (ibidem). 

De beteekenis van de medeonderteekening 
van den secretaris is tengevolge van de bo
venaangehaalde verordening zeer gewijzigd. 
Van een waarborg van overeenstemming met 
een door een college genomen besluit kan 
geen sprake meer zijn. · Art. 4, ie lid, van de 
Eerste beschikking ter uitvoering van die 
Verordening (Ned. Staatscourant d .d . 19 
Augustus 194.1, nr. 160) bepaalt hetvolgende: 

Alle stukken, die van den burgemeester 
uitgaan ter waarneming van de taak van d en 
raad of van burgemeester en wethouders, 
worden medeonderteekend door den secreta
ris of, indien de burgemeester tevens met de 
taak van secretaris is belast, door een der 
wethouders." 

Blijkbaar heeft deze bepaling ten doel, te 
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doen uitkomen, ook in de praktijk, dat, vol
gens de bewoordingen van art. 3 der meerge
noemde verordening, de taak van den ge
meenteraad en van het college van burge
meester en wethouders wordt waargenomen 
door den burgemeester. De burgemeester zal 
de stukken, die hij ter waarneming van de 
taak van den raad en van burgemeester en 
wethouders wil doen uitgaan, dat karakter 
niet kunnen doen verkrijgen, dan wanneer zij 
voorzien zijn van de handteekening van den 
secretaris. Zonder die handteekening zouden 
de stukken een formeel kenmerk missen, dat 
voor de deugdelijkheid ervan volstrekt ver
eischt is. Het spreekt vanzelf, dat de secreta
ris door zijn handteekening geen enkele me
deverantwoordelijkheid voor den inhoud aan
vaardt, evenmin als dit tevoren het geval 
was. Volgens de officieele interpretatie, ge
geven door het Departement van Binnen
landsche Zaken aan de Vereeniging van Ne
derlandsche Gemeenten, moet overigens de 
ratio van de vereischte mede-onderteekening 
worden gevonden in de aan den secretaris 
toekomende taak. Als administratiefrechte
lijke deskundige is hij den burgemeester be
hulpzaam; als hoofd der secretarie is hij ver
antwoordelijk voor een juiste administratief
technische behandeling van zaken ter secre
tarie. De mede-onderteekening van een stuk 
door den secretaris kan in verband hiermede 
geacht worden in te houden, dat het 

r. ter secretarie de vereischte administra
tief-technische behandelin~ heeft ondergaan; 

2. hem bekend is. 
Ik ben daarom van oordeel, dat, wanneer 

een stuk als in het twistgeding bedoeld niet 
door den secretaris van Castricum ondertee
kend is, het aan een voor de rechtsgeldigheid 
vereischte niet voldoet en het derhalve geen 
rechtskracht heeft. Dat het stuk wel onder
teekend is door den waarnemend secretaris, 
kan dit gebrek niet wegnemen, wanneer vast
staat, dat deze onbevoegdelijk zijn ondertee
kening heeft geplaatst, hetgeen het geval is 
wanneer niet een der gevallen zich voordoet, 
die krachtens art. u2, eerste lid, der Ge
meentewet, tot vervanging aanleiding kunnen 
geven (t. w. ongesteldheid, afwezigheid of 
ontstentenis van den secretaris). 

Zooals gezegd, is de door mij reeds genoem
de interpretatie gegeven door het departe
ment van Binnenlandsche Zaken, dat wil 
zeggen door hoofdambtenaren van dat De
partement, na overleg met den Rijkscommis
saris, aan de vereeniging van Nederlandsche 
Gemeenten, als officieel te beschouwen. Zij is 
gegeven met de bedoeling, dat de leden der 
vereeniging, dus de gemeenten, daarmede re
kening zouden houden. Ook door de praktijk 
wordt zij dan ook opgevat en toegepast als 
officieel. De meeste gemeenten laten meestal 
uitdrukkelijk in een besluit vastleggen, dat 
dat besluit door den burgemeester is geno
men, ter waarneming van de taak, hetzij van 
den raad, hetzij van burgemeester en wet
houders. In brieven wordt meestal de for
mule: ,,ter waarneming .. . enz." niet opgeno
men. 

De secretaris is wel verantwoordelijk voor 
den vorm, waarin een besluit wordt gegoten. 
Wel dekt hij met zijn handteekening, in 
welke kwaliteit de burgemeester is opgetre
den. De burgemeester kan den secretaris niet 
opdragen een stuk te teekenen, dat de hand
teekening van den secretaris niet vereischt. 

Resumeerende moet ik dus zeggen, dat de 
burgemeester in zijn kwaliteit van waarnemer 
van de taak van den raad of van burgemees
ter en wethouders geen stuk kan laten uit
gaan zonder mede-onderteekening door den 
secretaris. Zonder de handteekening van den 
secretaris kan een stuk niet het karakter ver
krijgen van te zijn uitgegaan van den bur
gemeester ter waarneming van één der ge
noemde taken. De officieele toelichting is 
naar mijn meening in zooverre niet voldoen
de, dat daaraan moet worden toegevoegd, 
dat de handteekening van den secretaris noo
dig is om te constateeren, dat het stuk is uit
gegaan van den burgemeester ter waarneming 
van de taak van den raad of van burgemees
ter en wethouders. 

0 . dat het Gerecht hun meeningen en eind
conclusies geheel tot de zijne maakt en over
neemt, daarbij vaststellend: 

dat de Burgemeester in de huidige R echts
orde een drieledige taak heeft, te weten: 

a . als uitvoerder van wat in vroeger tijd de 
Raad deed; 

b. als hebbende de bevoegdheden, die d es
tijds aan Burgemeester en wethouders toe
kwamen; 

c. als volvoerende datgene, wat ten allen 
tijde tot de uitsluitende bevoegdheid van den 
Burgemeester heeft behoord; 

dat een ontslag als het onderhavige door 
den Burgemeester in de hierboven sub a ge
noemde hoedanigheid is gegeven; 

dat besluiten, in deze hoedanigheid geno
men, mede onderteekening van den Gem.-se
cretaris in persoon behoeven ( tenzij deze door 
ziekte, vacantie, of dergelijke omstandighe
den niet kan teekenen, of het ambt vaceert), 
en dat daarvoor niet in de plaatst kan treden 
de onderteekening door een waarnemenden 
secretaris zulks op straffe van nietigheid; 

dat mitsdien het onderhavige ontslagbe
sluit nietig is, en alle rechtskracht mist; 

0. dat, nu als boven betoogd, het ontslag
besluit geen effect heeft kunnen sorteeren, 
de gevolgtrekking moet zijn, dat aan klager 
geen ontslag als gasdirecteur van Castricum 
is verleend ; 

0. enz. 
Rechtdoende in naam van het recht: 
a. verklaart zich bevoegd van de onder

havige zaak kennis te nemen; 
b . verstaat, dat het ontslagbesluit waarte

gen beroep, nietig is; 
c. bepaalt enz. 

Noot van de Red. : De tegen deze uitspraak 
ingestelde hoogere beroepen zijn ingetrokken. 

(A. B.) 
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z6 Dec. z943. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Gemeente
wet art. 109. Ambtenarenwet 1929 art. 
58, se lid). 

Beroep tegen een besluit van den bur
gemeester, waarnemende de taak van 
den gem;eenteraad. Moet dat beroep 
worden ingesteld bij het Ambtenaren
gerecht of bij den burgemeester, waar
nemende de taak van het Scheidsge
recht? Bij laatstgenoemde, nu art. 1, lid 
3, der Verordening 1941/152 de ophef
fing van het gemeentelijke scheidsge
recht niet heeft gelast en het besluit van 
den burgemeester tot opheffing van dat 
scheidsgerecht rechtskracht mist, daar 
het niet is medeonderteekend door den 
gemeentesecretaris, maar door den loco
secretaris, ofschoon de secretaris zelf ten 
gem.-huize aanwezig was. Het Scheids
gerecht was evenmin opgeheven door 
het enkele feit, dat er geen leden van 
ambtenaarszijde meer bestonden. 

Uitspraak in zake: 
L . H. J. \1/esterop, wonende te Wapenveld, 

ten deze domicilie gekozen hebbende ten 
kantore van Mr. Ch. M . J. Witlox, Stations
plein 15 te 's-Hertogenbosch, eischer in hoo
ger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door Mr. Ch. 
M. J . Witlox voornoemd, als raadsman, 

tegen : 
den Burgemeester der gemeente Castricum, 
ten deze domicilie gekozen hebbende ten 
kantore van Mr. A. Bruch, Kruisweg 63 te 
Haarlem, gedaagde in hooger beroep, in per
soon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door Mr. A. Bruch, voornoemd, 
als raadsman. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde personen, alsook 

als getuige, vanwege eischer gedagvaard, Mr. 
C. A. F. H. W. B. van den Clooster Baron 
Sloet tot Everlo, wonende te Vught; als ge
tuigen, vanwege gedaagde medegebracht, N ; 
A. van Lunen, gemeente-secretaris van Cas
tricum, wonende aldaar ; G . Louter, hoofd
commies ter gemeente-secretarie van Castri
cum, wonende aldaar; J . van Hoeve, direc
teur der gemeentelijke lichtbedrijven te Leer
dam, wonende aldaar en als getuige-deskun
dige, vanwege gedaagde medegebracht, C . 
Vos, oud-directeur van den dienst van bouw
en woningtoezicht te Alkmaar, wonende al
daar ; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester der gemeente Cas

tricum, waarnemende de taak van den raad 
dier gemeente, 

gelet op de achtste verordening van den 
Riikscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelij k gebied 
(Verordening 152/1941); 

0 . dat door de evacuatie van meer dan 
50 % van de bevolking de financiën der ge
meente zoodanig zijn verminderd, dat de be
grooting niet dan na aanspreking van bijna 

L. 1943 

de geheele reserve kan worden sluitend ge
maakt en derhalve tot bezuiniging moet wor
den overgegaan; 

dat, in verband met den oorlogstoe~tand 
de werkzaamheden aan den dienst van Open
bare Werken zoodanig zijn verminderd, dat 
het niet verantwoord is om, naast een ge
meente-architect en een opzichter 2e klasse, 
de functie van directeur van gemeentewer
ken te blijven handhaven; 

dd. 10 Mei 1943 heeft besloten : 
a . met ingang van 1 Juni 1943 de functie 

van directeur van gemeentewerken op te 
heffen; 

b. aan L. H. J . Westerop met ingang van 
den onder a genoemden datum eervol ontslag 
te verleenen als directeur van gemeentewer
ken; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 15 September 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door L . H . J . Westerop tegen voor
meld besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard met de bijvoeging : ,,waar
door het aangevochten ontslagbesluit wordt 
bekrachtigd" ; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden vorderende vernietiging van het 
ontslagbesluit met inwilliging van de eischen, 
zooals hij die in zijn verweerschrift (bedoeld 
is: klaagschrift) tegen dat besluit heeft ge
formuleerd; 

0 . dat gedaagde bij uitvoerige contra-me
morie zijn standpunt heeft uiteengezet en 
heeft geconcludeerd, dat het den Rade be
hage het beroep ongegrond te verklaren; al
thans de uitspraak van 16 September 1943 
voormeld, althans het bestreden ontslaP'be
sluit te bevestigen met afwijzing van appel
lants in prima gedane eischen tot schadever
goeding en van zijn eisch tot vergoeding van 
gemaakte kosten voor rechtskundigen bij
stand en overige kosten ; 

In rechte: 
0. dat blijkens de uitspraak, waarvan be

roep, de Burgemeester van Castricum ter 
openbare terechtzitting van het Ambtena
rengerecht te Amsterdam zoude zijn versche
nen bij Mr. A. Bruch, advocaat te Haarlem, 
doch deze vermelding met de feiten strijdt, 
wij l , naar uit het proces-verbaal der bedoel
de terechtzitting, van 26 Augustus 1943, 
blijkt, de Burgemeester in persoon aanwezig 
is geweest, b ijgestaan door zijn raadsman Mr. 
A. Bruch, en verschillende verklaringen heeft 
afgelegd en ten slotte nog, na in strijd met 
de Ambtenarenwet 1929 en het Nederland
sche recht als getuige te zijn beëedigd, een 
paar vragen heeft beantwoord ; 

0 . met betrekking tot het dictum der be
streden uitspraak, dat de Ambtenarenwet 
1929 bekrachtiging, door den rechter, van 
een bestreden besluit niet kent en dat reeds 
uit dien hoofde de uitspraak niet kan worden 
bevestigd ; 

0 . dat thans moet worden onderzocht, of 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam be
voegd was van het door L. H . J. Westerop 

22 
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ingestelde beroep kennis te nemen dan wel 
het bij art. 102, lid 1, der Rechtstoestand
verordening voor de ambtenaren in dienst der 
gemeente Castricum ingestelde Scheidsge
recht; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam in de uitspraak, waarvan beroep, zich 
op het standpunt heeft gesteld, dat het be
voegd was, van het ingestelde beroep kennis 
te nemen en tot staving van dit standpunt 
uit zijn uitspraak dd. 17 Maart 1943 (be
doeld zal ·zijn: .7 April 1943), .gewezen in de 
zaak v. d. H. contra de gemeente Castricum 
(zie de vorenstaande uitspraak, die op dit 
punt niet is gepubliceerd, Red.), het navol
gende heeft overgenomen: 

,,0. toch, (daargelaten, dat het een opvat
ting zou zijn, die allen werkelijken grondslag 
zou missen , en van inhoudsloos formalisme 
zou getuigen, wanneer men zou beweren, dat 
een scheidsgerecht nog zou bestaan, nadat 
het hoogste centrale gezag, in casu de Rijks
commissaris voor de bezette N ederlandsche 
gebieden, de opheffing daarvan heeft gelast, 
en de buitenwerkingstelling van deze en der
gelijke commissies uit het voormalige demo
cratische staatsbestel als groote lijn heeft uit
gevoerd, aan welke groote lijn een eventueel 
vormverzuim van een burgemeester geen 
hinderpaal in den weg kan leggen) ... dat 
het scheidsgerecht blijkens de desbetreffende 
verordening moest bestaan uit (behalve den 
voorzitter en den secretaris) eenige leden en 
plaatsvervangende leden van gemeentewege 
benoemd en eenige leden en plaatsvervan
gende leden door de ambtenaren aangewezen; 

0. dat de ambtsperiode van de leden, door 
de ambtenaren aangewezen, was verstreken, 
en er geen herverkiezing of nieuwe aanwij
zing had plaats gehad; 

0 . dat er dus geen leden van ambtenaars
zijde bestonden, terwijl toch het bestaan van 
zulke leden een elementaire eisch was, om 
van een scheidsgerecht ingevolge de gemeen
telijke Rechtstoestandverqrdening te kun
nen spreken; 

0. dat mitsdien dit scheidsgerecht tot het 
verleden J:,ehoorde, en niet meer bestond, 
zelfs niet in rustenden toestand, waaruit 
volgt, dat klager <!it scheidsgerecht niet heeft 
kunnen adieeren ;''; 

0. dat in het aangehaalde betoog twee ar
gumenten kunnen worden onderscheiden, ten 
eerste de verwijzing naar een besluit of een 
verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en ten 
tweede een beroep op het in feite ontbreken 
van de ingevolge lid 3 van art. 103 van voor
melde Rechtstoestandverordening door de 
ambtenaren te kiezen twee leden en hunne 
plaatsvervangers; 

0. dat het eerste argument bij eenig nader 
onqerzoek I)iet houdbaar blijkt; 

dat toch in casu alleen gedoeld kan zijn 
op de achtste verordening van d·en Rijkscom
mis§11ris voor het be?'ette Nederlaqdsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebie<! (verordening 
15~/z941). welke verordening in lid 3 van 
art. 1, voqrz0<:iver hier yan belal}g, voor-

schrijft: ,,De werkzaamheden vän de ge-· 
meentelijke commissies blijven rusten, voor
zoover de burgemeester zulks bepaalt."; 

dat in het aangehaalde voorschrift, naar 
uit zijn bewoordingen duidelijk blijkt, geens
zins de opheffing van de gemeentelijke 
scheidsgerechten wordt gelast - zelfs van _ 
hun opheffing in het geheel niet wordt ge
sproken - doch slechts den burgemeester de 
bevoegdheid wordt verleend, te bepalen, dat 
de werkzaamheden van het scheidsgerecht 
blijven rusten, van welke bevoegdheid som
mige burgemeesters wèl en andere niet ge
bruik hebben gemaakt, terwijl zelfs weder 
instelling van een opgeheven gemeentelijk 
scheidsgerecht onder vigueur dezer bepaling 
niet is achterwege gebleven; 

dat trouwens niet op goede gronden kan 
worden betoogd, dat een gemeentelijk 
scheidsgerecht, als afkomstig uit "het voor
malige democratische staatsbestel" eerder 
voor opheffing in aanmerking zou komen· dan 
een Ambtenarengerecht, aangezien toch de 
Ambtenarenwet 1929, die de Ambtenarenge
rechten in het leven riep, daarnaast het · be
staan en voortbestaan van de gemeentelijke 
en andere scheidsgerechten erkende; 

0. met betrekking tot het tweede argu
ment, luidende, dat het scheidsgerecht tot 
het verleden behoorde, omdat er geen leden 
van ambtenaarszijde bestonden, dat ook ·dit 
argument niet houdbaar is; 

dat immers geenerlei wettelijk voorschrift 
den burgemeester van Castricum belet zou 
hebben, de noodige maatregelen te nemen 
tot vervulling van de bedoelde vacatures en 
het nemen van die maatregelen kennelijk is 
achterwege gebleven, omdat de toenmalige 
Burgemeester van Castricum op grond van 
art. 1, lid 3, van verordening 152/1941, bij 
besluit van I September 1941 had bepaald, 
dat de werkzaamheden van het Scheidsge
recht zouden blijven rusten; 

0. voorts in dit verband, dat weliswaar de 
toenmalige Burgemeester van Castricum bij 
besluit van II November 1941 het scheids
gerecht in de gemeente Castricum heeft op
geheven, doch dit besluit, zijnde een besluit, 
genomen door den Burg,~meester, waarne
mende de taak van den raa:d der gemeente -
wijl het niet is mede-onde,:teekend door den 
gemeente-secretaris, doch door den loco-se
cretaris, hoewel de gemeente-secretaris ten 
raadhuize aanwezig was - rechtskracht mist; 

0. dat krachtens het bepaalde bij art. 3 
van verordening 152/1941 de taak van het 
scheidsgerecht móest worden waargenomen 
door den Burgemeester en derhalve de Bur
gemeester van Castricum, waarnemende de 
taak van het scheidsgerecht, en niet het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam bevoegd 
was kennis te nemen van het door L. H. J. 
W esterop ingestelde beroep tegen het voor
melde besluit van 10 Mei 1943; * 

0. dat uit dit alles volgt, dat de uitspraak, 

* Blijkens de hierna opgenomen uitspraak 
heeft W. dan ook beroep ingesteld bij den 
burgemeester, waarnemende de taak van het 
Scheidsgerecht. Red. 
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waarvan beroep, moet worden vernietigd en 
L. H. J. Westerop alsnog niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in zijn beroep, inge
steld bij het Ambtenarengerecht te Amster
dam tegen het besluit van den Burgemeester 
van Castricum van 10 Mei 1943; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart L. H. J. Westerop alsnog niet-

ontvankelijk in zijn beroep, ingesteld bij het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam tegen het 
besluit van den Burgemeester van Castricum 
van 10 Mei 1943. 

(A.B.) 

z6 Dec. z943. UITSPRAAK van den Ce.1-
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 24. Gemeentewet art. 109) . 

Het besluit van den burgemeester, dat 
de werkzaamheden v. h. gemeentelijke 
scheidsgerecht zouden blijven rusten, 
behoeft niet door den gemeente-secre
taris te worden medeonderteekend. Door 
zulk een besluit gaat de taak van het 
scheidsgerecht krachtens art. 3 van de 
Verordening 1941/152 over op den bur
gemeester. De bewering, dat die taak 
zich niet leent voor waarneming door 
den burgemeester, mist niet alleen de 
beteekenis tegenover de uitdrukkelijke 
bepaling van voormeld artikel, maar is 
bovendien onjuist. 

Afstand van het recht van beroep bij 
een verklaring van den betrokken amb
tenaar is niet mogelijk, omdat het recht 
van beroep van openbare orde is. 

Geen strijd met eenig algemeen ver
bindend voorschrift, geen misbruik van 
bevoegdheid. 

Uitspraak in zake: 
L. H. J. Westerop, wonende te Wapenveld, 

klager, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door Mr. Ch. M. 
J. Witlox te 's-Hertogenbosch, als raadsman, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Castricum, 
verweerder, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door Mr. A. 
Bruch te Haarlem, als raadsman. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde personen, alsook 

als getuige, van wege klager gedagvaard. Mr. 
C. A. F. H. W. B. van der Clooster, Baron 
Sloet tot Everlo, wonende te Vught; als ge
tuige, van wege verweerder medegebracht, 
N. A. van Lunen, gemeente-secretaris van 
Castricum, wonende aldaar; G. Louter, 
hoofdcommies ter gemeentesecretarie van 
Castricum, wonende aldaar; J. van Hoeve, 
directeur der gemeentelijke lichtbedrijven te 
Leerdam, wonende aldaar en als getuige
deskundige, van wege verweerder medege
bracht, G. Vos, oud-directeur van den 
dienst van bouw- en woningtoezicht te Alk
maar, wonende aldaar; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester der gemeente Cas

tricum, waarnemende de taak van den Raad, 
(enz.; zie de vorenstaande uitspraak); 

0. dat de Burgemeester der gemeente Cas
tricum, door L. H. J. W esterop geadieerd als 
ter waarneming van de taak van het 

Scheidsgerecht", bij uitspraak van 3 Sep
tember 1943 zich onbevoegd heeft verklaard 
van de onderhavige zaak kennis te nemen"; 

" O. dat klager van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij klaag
schrift aanvoerende: 

,,dat hij op 10 Mei 1943 d~or den Burge
meester van Castricum eervol is ontslagen als 
Directeur van Gemeente-Werken der Ge
meente Castricum, zulks met ingang van r 
Juni 1943; 

dat hij tegen dit ontslagbesluit is in beroep 
gekomen, zoowel bij den burgemeester der 
Gemeente Castricum, als waarnemende de 
taak van het Scheidsgerecht aldaar, als bij 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam, zulks 
omdat niet vaststaat, welke instantie in deze 
de bevoegde was, ofwel de burgemeester van 
Castricum q.q. ofwel het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam; 

dat zijn beroepschrift door het Ambtena
rengerecht te Amsterdam reeds is behandeld 
en wel op 26 Augustus jl. doch daarop nog 
geen beslissing is gevolgd;* 

dat dit wel het geval is geweest met zijn 
beroepschrift, ingediend bij den burgemees
ter van Castricum als waarnemende de taak 
van het Scheidsgerecht, zulks tegen het hier
boven genoemde ontslagbesluit van den bur
gemeester van Castricum, welk beroepschrift 
op 2 September jl. is behandeld, terwijl op 
3 September daaropvolgende, de burgemees
ter een beslissing heeft genomen, waarbij hij 
zich onbevoegd verklaarde om van de on
derhavige zaak kennis te nemen; 

dat de raadsman van appellant op 31 Aug. 
aan den Burgemeester van Castricum namens 
den appellant heeft laten weten, dat dezer
zijds de onbevoegdheid van deri burgemees
ter werd betoogd, als zijnde het in strijd met 
de meest elementaire begrippen van recht
spraak, dat iemand als Rechter în eigen zaak 
zou optreden; 

dat de burgemeester van Castricum welis
waar zich onbevoegd heeft verklaard, doch 
ook nog op andere gronden dan namens ap
pellant zijn aangevoerd; 

dat dus ook om deze reden het belang V'an 
anoellant, ofschoon tenslotte de burgemees
ter zich onbevoegd heeft verklaard, met zich 
medebrengt, dat appellant van de beschik
king van den burgemeester van Castricum 
van 3 September 1943 in beroep gaat; 

dat zulks temeer klemt, aangezien de mo
gelijkheid niet is uitgesloten, dat ook het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam zich on
bevoegd verklaart, zoodat er dan voor appel-

* Het Ambtenarengerecht heeft uitspraak 
gedaan op 15 Sept. 1943 en zich daarbij be
voegd geoordeeld, doch ten onrechte. Zie de 
voorgaande uitspraak van den Centr. Raad 
v. Beroep. Red. 



1943 16 DEOEMBER 340 

lant geen beroepsinstantie zou openstaan en 
dan in ieder geval Uw Centrale Raad in deze 
aangelegenheid zal moeten worden gemengd; 

Weshalve appellant de eer heeft hierbij bij 
den Centralen Raad hooger beroep in te stel
len tegen de beschikking door den Burge
meester van Castricum op 3 September 1943 
genomen."; 

d . dat verweerder bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd, dat het den Rade behage, ap
pellant in zijn hooger beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren, althans de uitspraak van 3 
September 1943, waarvan beroep, te beves
tigen; 

In rechte: 
0 . dat allereerst moet worden onderzocht, 

of de Burgemeester van Castricum, door L . 
H. J . Westerop geadieerd als "ter waarne
ming van de taak van het Scheidsgerecht", 
zich terecht onbevoegd heeft verklaard, van 
de onderhavige zaak kennis te nemen; 

0. dat de onbevoegdverklaring steunt op 
den navolgenden gedachtengang : 

dat L. H. J. Westerop er kennelijk van uit
gaat, dat de taak van het scheidsgerecht in 
dit geval wordt waargenomen door den Bur
gemeester, doch ten onrechte; 

dat immers het scheidsgerecht is in het le
ven geroepen ten einde een door het bevoeg
de gezag genomen besluit, als waartegen het 
onderhavige beroep is ingesteld, te onderwer
pen aan het oordeel van een andere (instan
tie?) dan die, welke het besluit nam; 

dat daaruit volgt, dat de taak van een 
scheidsgerecht zich niet leent voor de waar
neming door den Burgemeester, die zelf het 
ontslagbesluit nam, ja deze waarneming lijn
recht zou ingaan tegen de voormelde ratio 
van de instelling van het scheidsgerecht en 
volstrekt onvereenigbaar zou zijn met het be
grip "beroep", terwijl zij klaarblijkelijk niet 
is bedoeld en ook niet behoeft aanvaard te 
worden als gevolg van de Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Verordening 152/1941) ; 

0. ter zake, dat de toenmalige Burgemees
ter van Castricum bij besluit van 1 Septem
ber 1941, genomen krachtens lid 3 van art. 1 
van de Verordening 152/1941, heeft bepaald, 
dat de werkzaamheden van het scheidsge
recht zouden blijven rusten; 

dat voorts die Burgemeester op II Nov. 
1941 een besluit heeft genomen tot opheffing 
van het Scheidsgerecht, doch dit besluit -
hetwelk door hem is genomen als waarne
m ende de taak van den raad der gemeente -
niet is mede-onderteekend door den gemeen
te-secretaris, maar door den loco-secretaris, 
hoewel de secretari·s toen ten raadhuize aan
wezig was; 

dat het besluit van II November 1941 der
halve rechtskracht mist en slechts rekening 
kan worden gehouden met het besluit van 1 

September 1941, dat weliswaar niet door den 
gemeente-secretaris is mede-onderteekend, 
maar diens onderteekening ook niet behoefde, 
omdat de Burgemeester b ij het nemen van 
dat besluit niet optrad krachtens art. 3 van 
de Verordening 152/1941, als waarnemende 
de taak van den raad of van het college van 

burgemeester en wethouders, maar krachtens 
art. 1, lid 3, dus handelende in zijn hoedanig
heid van burgemeester zonder meer; 

dat door het nemen van het besluit van 1 

September 1941 de taak van het scheidsge
recht, ingevolge de uitdrukkelijke bepaling 
van art. 3 van de Verordening 152/1941 over
ging op den burgemeester; 

dat bij de bestreden uitspraak nu wel wordt 
beweerd, dat de taak van een scheidsgerecht 
zich niet leent voor de waarneming door den 
Burgemeester, die zelf het ontslagbesluit 
nam, ja deze waarneming lijnrecht zou ingaan 
tegen de ratio van de instelling van het 
scheidsgerecht en volstrekt onvereenigbaar 
zou zijn met het begrip " beroep", doch deze 
bewering, zoo zij juist ware, den toenmaligen 
Burgemeester had behooren te weerhoudet;1 
van het nemen van het besluit van 1 Septem
ber 1941, maar geen vrijbrief geeft tot het ter 
zijde schuiven van de uitdrukkelijke bepaling 
van voormeld art. 3; 

dat in onze wetgeving op meer dan ééne 
plaats de figuur voorkomt, waarbij een be
roep op een bepaalde autoriteit wordt gege
ven van een besluit, door diezelfde autoriteit 
genomen, zoo bv. in art. 50 van het R egle
ment, houdende bijzondere dienstvoorwaar
den voor de ambtenaren bij het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en art. 
7 e. a. van het Koninklijk Besluit van 4 Nov. 
1929, S. 476; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de Burge
meester van Castricum, waarnemende de 
taak van het Scheidsgerecht, zich bij de be
streden uitspraak van 3 Sept. 1943 ten on
rechte onbevoegd heeft verklaard van de on
derhavige zaak kennis te nemen en die uit
spraak derhalve behoort te worden vernie
tigd; 

0 . dat geen bepaling der Ambtenarenwet 
1929 dezen R aad de bevoegdheid geeft een 
bij hem, volgens het stelsel dier wet in eer
sten en eenigen aanleg aanhangig gemaakte 
beroepszaak terug te wijzen naar een scheids
gerecht, zoodat de Raad het beroep ten gron
de moet onderzoeken; 

0 . dat klager wel dd. 10 Mei 1943 een ver
klaring heeft onderteekend, inhoudende, dat 
hij zonder eenig voorbehoud afstand doet van 
alle rechten op beroep, bij welke instantie 
ook, tegen het voormelde besluit van 10 Mei 
1943, maar deze verklaring geen rechtsgevol
gen in het leven kan roepen, omdat het recht 
van beroep moet worden beschouwd als te 
zijn van openbare orde en derhalve daarvan 
a fstand niet kan worden gedaan; 

0 . dat thans moet worden onderzocht, of 
het bestreden besluit kan worden aangevoch
t en op een der gronden, genoemd in lid 1 van 
art. 58 der Ambtenarenwet 1929, en wel ·aller
eerst, of dat besluit feitelijk of rechtens strijdt 
met eenig toepasselij k algemeen verbindend 
voorschrift; 

0 . dat voor den Raad, op grond van de ge
dingstukken, in elk geval vaststaat, dat kla
ger ten tijde van dat besluit bekleedde de be
trekking van Directeur van gemeentewerken 
te Castricum; 

0 . dat, blijkens art. 94 der Rechtstoestand-
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verordening der gemeente Castricum, aan een 
ambtenaar eervol ontslag kan worden ver
leend wegens opheffing van zijn betrekking; 

0. dat het bestreden besluit dus niet strijdt 
met, maar rechtstreeks steunt op voormeld 
art. 94, terwijl voorts niet gebleken is, dat het 
feitelijk of rechtens zou strijden met eenig 
ander toepasselijk algemeen verbindend voor -
schrift; 

0. dat thans nog de vraag moet worden 
beantwoord, of verweerder bij het nemen van 
het.onderhavige besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

O. te dier zake, dat de Raad, op grond van 
clen inhoud der gedingstukken, als vaststaan
de aanneemt, dat het handhaven van de func
tie van directeur van gemeentewerken in 
Castricum volstrekt overbodig en het ophef
fen van die functie, mede uit een oogpunt van 
bezuiniging, alleszins geraden was, waaruit 
volgt, gelet op de overwegingen van het be
streden besluit, dat ten deze van misbruik 
van bevoegdheid niet kan worden gesproken; 
wordende hierbij opgemerkt, dat de vraag, of 
de financiën der gemeente Castricum kern
gezond, gezond of zorgelijk waren, toen het 
bestreden besluit werd genomen, ten deze 
niet v,in belang is, al ware het slechts om deze 
reden, dat het nemen van bezuinigingsmaat
regelen een doeltreffend en aanbevelenswaar -
dig middel is om gezonde gemeentefinanciën 
gezond te houden; 

0. dat derhalve het beroep, door L. H. J. 
W esterop ingesteld tegen meergenoemd be
sluit van 10 Mei 1943, ongegrond moet wor
den verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
. Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep, door L. H . J. Wes-

terop ingesteld tegen het besluit van den Bur
gemeester van Castricum van 10 Mei 1943, 
ongegrond. 

(A.B.) 

16 Dec- 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Wet van 28 
Mei 1925 S. 216 art. LXXXVII. Lager 
Onderwijswet 1920 art. 125.) 

Art. LXXXVII der wet van 28 Mei 
1925 S. 216 is opgenomen ten behoeve 
van hen, te wier aanzien in het geheel 
geene wachtgeldregeling bestaat, en niet 
ten behoeve van hen, die krachtens een 
'bestaande rijkswachtgeldregeling van 
wachtgeld uitdrukkelijk zijn uitgesloten. 
Derhalve kan aan een onderwijzer aan 
een bijzondere lagere school, uitsluitend 
belast met het geven van onderwijs in 
vak i, welk vak in art. 125 se lid L.O.
wet 1920 uitdrukkelijk is uitgesloten, op 
grond van eerstgenoemd wetsartikel 
geen wachtgeld worden toegekend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door S. de 
Heer, gewezen vakonderwijzer in het teeke
nen aan de school voor uitgebreid lager on
derwijs van het Haagsch Genootschap te 
's-Gravenhage, inzake zijne aanspraken op 
wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
8 December 1943, No. 166); 

0. dat S. de Heer door het bestuur der 
school voor uitgebreid lager onderwijs van 
het Haagsch Genootschap te 's-Gravenhage 
wegens opheffing van zijne betrekking met 
ingang van 24 Augustus 1943 is ontslagen als 
vakonderwijzer in teekenen aan deze school, 
zonder dat hem wachtgeld is toegekend; 

dat hij ter zake de dezerzijdsche beslissing 
heeft ingeroepen, aanvoerende dat het be
doelde besluit is genomen in verband met de 
aanzienlijke daling van het aantal leerlingen; 
dat hij volgens de Lager-Onderwijswet 1920 
niet in aanmerking zou kunnen komen voor 
wachtgeld, weshalve hij nu een beroep doet 
op art. LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 
S. 2 16 en hoopt, dat door een gunstige uitleg
ging van deze wet een regeling kan worden 
getroffen, zoodat hem voor deze betrekking 
een wachtgeld zou kunnen worden verzekerd; 
dat het anders voor hem een groot nadeel zou 
beteekenen, daar deze betrekking nog de 
eenige betrekking is, welke hij waarneemt; 
dat hij namelijk ook al enkele jaren geleden 
bij de reorganisatie van een 4-jarige in een 
3-jarige kweekschool op wachtgeld is gesteld; 
dat hij voor beide betrekkingen in 1926 werd 
benoemd en zij tezamen hem uitzicht gaven 
op een salaris van meer dan f 3000 per jaar, 
waarvoor hij Zwolle verliet, waar hij een be
trekking had van f 1275; dat hij van de 
kweekschool nu nog f 520 wachtgeld per jaar 
heeft, terwijl hij bovendien voor gezinspen
sioen nog meer geld storten moet, wanneer 
de betrekking aan de school voor uitgebreid 
lager onderwijs vervalt; dat hij nu reeds 
f 87.29 voor gezinspensioen betaalt, welk be
drag dus aanzienlijk hooger wordt; 

0. dat art. LXXXVII, 1e lid, der wet van 
28 Mei 1925 S. 216 bepaalt, dat, indien aan 
een ambtenaar, die wordt ontslagen op grond 
van opheffing van zijne betrekking of op 
grond van eene nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak en ten aanzien van wien van Rijks
wege eene wachtgeldregeling niet is vastge
steld, door het lichaam, in welks dienst hij 
was, geen of een naar zijn oordeel onvoldoend 
wachtgeld wordt toegekend, hij binnen eene 
maand na het tijdstip, waarop het ontslag is 
ingegaan, ter zake hoogere beslissing kan in
roepen; 

dat de appellant vaste onderwijzer was aan 
eene bijzondere lagere school voor uitgebreid 
lager onderwijs; 

dat ten aanzien van zulk een onderwijzer 
van Rijkswege bij art. 125 der Lager-Onder-. 
wijswet 1920 eene wachtgeldregeling is vast
gesteld; 

0. dat de appellant als onderwijzer aan 
eene bijzondere lagere school uitsluitend be
last was met het geven van onderwijs in 
vak i; 
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dat art. 125, se lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat dit artikel niet geldt 
voor de onderwijzers, uitsluitend belast met 
het geven van onderwijs in een of meer der 
vakken, vermeld in art. 2 onder h tot en met 
k en r tot en met u; 

dat op grond van de geschiedenis der wet 
moet worden aangenomen, dat het voornoem
de art. LXXXVII niet van toepassing is op 
hen, die uitdrukkelijk van eene Rijksregeling 
zijn uitgesloten; 

dat immers dit artikel is opgenomen ten 
behoeve van hen, te wier aanzien in het ge
heel geene wachtgeldregeling bestaat, en niet 
ten behoeve van hen, die krachtens eene be
staande Rijkswachtgeldregeling van wacht
geld uitdrukkelijk zijn uitgesloten; 

dat mitsdien door den appellant niet op 
grond van de evengenoemde wetsbepaling 
eene beslissing te dezer zake kan worden in-
geroepen; 

Gezien de genoemde wetten; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

den appellant niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn beroep. 

(A.B.) 

18 Dec. 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningw'.!t 
art. 36.) 

Het is met het wezen van een uitbrei
dingsplan:, hetwelk bevordering van een 
stelselmatige bebouwing beoogt, in 
strijd, aan de industrie volkomen vrij
heid van vestiging te laten en haar te 
veroorloven zich te midden van woon
wijken te nestelen en uit te breiden. 

N.B. Uit het onderwerpelijk, zeer uitvoe
rig, besluit is alleen opgenomen wat van prin
cipieelen aard is; de overige strijdpunten zijn 
uitsluitend van plaatselijk belang. (Red.). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door r. enz, 
2. de Commanditaire Vennootschap " Douwe 
Egberts, Tabaksfabriek, Koffiebranderijen, 
Theehandel C.V.", 3. enz., allen te Joure, 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Friesland, waarnemende de taak 
van Ged. Staten, van 12 Augustus 1942, no. 
28, re afdeeling B., houdende goedkeuring 
van een uitbreidingsplan voor de gemeente 
Haskerland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 November 1943, No. 125); 

0. dat de Commissaris der provincie Fries
land, waarnemende de taak van Ged. Staten, 
bij zijn besluit van 12 Augustus 1942, no. 28, 
re afdeeling B., goedkeuring heeft verleend 

aan het besluit van den raad van de gemeen
te Haskerland van 30 Juni 19,p, no. 5, tot 
vaststelling van een plan van uitbreiding 
voor de gemeente, omvattende een plan in 
hoofdzaak voor de gemeente, een plan tot 
herziening van het bestaande uitbreidings
plan van het dorp J ourc en partieele uitbrei
dingsplannen van Haskerhorne, Oudehaske, 
Stobbegat, Haskerdijken, Sint Johannesga, 
Rottum, Rotstergaast en Echtenerbrug, en 
van de bij de genoemde plannen behoorende 
bebouwingsvoorschriften voor Haskerland; 

dat van deze beslissing 1. enz., 2. de Com
manditaire Vennootschap "Douwe Egberts, 
Tabaksfabriek, Koffiebranderijen, Theehan
del C.V.", 3. enz., allen te Joure, in beroep 
zijn gekomen; 

dat enz.; 
dat de Commanditaire Vennootschap 

,,Douwe Egberts, Tabaksfabriek, Koffiebran
derijen, Theehandel C.V." aanvoert, dat de 
overweging van het bestreden besluit, als 
zoude de reclamante hoofdzakelijk bezwaren 
van algemeenen aard hebben ingebracht, zoo
dat deze buiten beschouwing konden worden 
gelaten, niet geheel juist is; dat de bèslissing 
over al dan niet goedkeuring toch niet alleen 
afhangt van persoonlijke bezwaren tegen een 
uitbreidingsplan, doch zeer zeker ook in be
langrijke mate afhangt van bezwaren, gebre
ken, misvattingen van algemeenen aard, 
waardoor immers, ook zonder dat bè'roep 
wordt ingesteld, een uitbreidingsplan ' kan 
worden vernietigd; dat het dus niet juist is, 
dat de bezwaren van algemeenen aard daar
om, namelijk v.anwege haar algemeenheid, 
,.buiten beschouwing kunnen worden gela
ten"; dat deze algemeene bezwaren toch be
zwaren waren tegen de algemeene lijnen van 
het plan zelf, welke zeer zeker de aandacht 
verdienen; dat toch áuidelijk werd aange
toond, dat het plan geen rekening hield met 
de algemeene dorpsbelangen en dat het plan 
ten onrechte een stadsplan in plaats van ·een 
dorpsplan was; dat het bijvoorbeeld van be
lang is voor een dorp, dat de opkomende 
kleine nijverheid gelegenheid heeft om zich 
op goedkoope wijze te kunnen ontwikkelen, 
hetgeen niet mogelijk is, als men zijn "kleine 
zaak ter plaatse zelf niet kan uitbreiden, 
doch het bedrijf in zijn geheel elders moet 
overbrengen; dat anderzijds het uitzondering 
is, dat in een dorp een van den aanvang af 
groot bedrijf wordt gesticht; dat de geschie
denis in Joure heeft aangetoond, dat de daar 
thans aanwezige groote bedrijven hun be
staan te danken hebben aan de destijds be
staande mogelijkheid, het bedrijfje ter plaatse 
langzamerhand uit te breiden; dat het voor 
een dorp noodzakelijk is, dat er bedrijven 
zijn, waar arbeiders en administratief per
soneel een bestaan kunnen vinden; dat in 
Joure dan ook zeer zeker niet de groote be
drijven van thans aanwezig zouden zijn, in
dien het tegenwoordige uitbreidingsplan had 
bestaan, toen deze groote bedrijven nog "één 
woning bedrijfjes" waren; dat verder over
wogen wordt, enz.; 

0. met betrekking tot het door de Com
manditaire Vennootschap "Douwe Egberts , 
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Tabaksfabriek, Koffiebranderijen, Theehan
del C.V." ingestelde beroep, dat deze appel
lante vooreerst bezwaar maakt tegen de be
stemming industrieterrein en voor een dorp 
als Joure de wenschelijkheid heeft bepleit 
aan de opkomende kleine nijverheid de ge
legenheid te laten, zich overal in de ge
meente, waar dit dienstbaar mocht worden 
geacht, te vestigen en te ontwikkelen, zonder 
aan een bepaald industrieterrein gebonden 
te zijn; 

dat echter in deze opvatting van de appel
lante niet kan worden gedeeld, aangezien het 
met het wezen van een uitbreidingsplan, het
welk bevordering van een stelselmatige be
bouwing beoogt, in strijd zou zijn, aan de 
industrie volkomen vrijheid van vestiging te 
laten en haar te veroorloven zich te midden 

van woonwijken te nestelen en uit te breiden; 
Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van § I der Verordening 

No. 23/z940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten : 

met vernietiging in zooverre van het be
streden besluit van den Commissaris der pro
vincie Friesland van I2 Augustus z942, no. 
28, Ie afdeeling B, aan het uitbreidingsplan 
c.a., vastgesteld bij besluit van den raad der 
gemeente Haskerland van 30 Juni z94z, no. 
5, alsnog goedkeuring te onthouden voor zoo
ver betreft de gronden, aangewezen voor in
dustrieterrein en voor het overige de beroe
pen ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

K a663 
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AANVULLINGEN STAATSBLAD 1943 

(Stct. no. 6) 
7 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Depa rtement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het 
Loonadministratiebesluit Ongevallenwet 
1921, Staatsblad 1930, n°. 207, en het 
Loonadministratiebesluit Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, Staatsblad 
1932, n°. 208. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche ge bied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In het Koninklijk besluit van 20 Mei 1930, 

Staatsblad n°. 207, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur ter uit
voering van artikel 43, vierde lid, en artikel 
47 der Ongevallenwet 1921 (Loonadminis
tratiebesluit Ongevallenwet 1921, Staatsblad 
1930, n° . 207) worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht: 

1. In artikel 1 wordt in plaats van "Onzen 
Minister" gelezen: ,,den Raad van Arbeid". 

2 . In artikel 3 wordt "Onze Minister" 
vervangen door: ,,De Raad van Arbeid". 

3. In den eersten volzin van de eerste 
• alinea van artikel 4 vervallen de woorden: 
"Onzen Minister, gehoord", en wordt in 
plaats van "naar het oordeel van Onzen Mi
nister" gelezen: ,,naar diens oordeel". 

4. In artikel 5 vervalt de tweede alinea. 
5. In artikel 7 wordt in plaats van "Onze 

Minister is bevoegd, gehoord den Raad van 
Arbeid", gelezen: ,,De Raad van Arbeid is 
bevoegd", en wordt in plaats van 

1
,aanwij

zingen, welke de Raad van Arbeia noodig 
acJ-!4:" gelezen: ,,aanwijzingen, welke hij 
noodig acht". 

6. In artkiel 8 worden de woorden "Onze 
Minister is bevoegd, gehoord den Raad van 
Arbeid", vervangen door : ,,De Raad van 
Arbeid is bevoegd". 

7. In den aanhef van artikel 9 wordt 
"Onzen Minister" vervangen door: ,,den 
Raad van Arbeid". · 

8. In de eerste alinea ,van artik~I 11 ver
vallen de woorden: ,,of volgens het bepaalde 
bij artikel 41 der Ongevallenwet 1921 worden 
geacht te zijn verdiend"; in de tweede alinea 
van dat artikel vervallen de woorden: ,,of 
wordt geacht te zijn verdiend". 

9. In de eerste alinea van artikel 12 ver
vallen de woorden: ,,loonboeken en", als-

mede de woorden : ,,of volgens het bepaalde 
in artikel 41 der genoemde wet worden ge
acht te zijn verdiend"; in de tweede alinea 
van dat artikel vervallen de tweemaal daarin 
voorkomende woorden: ,,het loonboek en'', 
alsmede de woorden: ,,of wordt geacht te 
zijn verdiend". 

10. In de eerste alinea van artikel 14 ver
vallen de woorden: ,,het loonboek". 

II. In artikel 15 vervallen de woorden: 
et loonboek " . 

Artikel Il. 
In het Koninklijk besluit van 19 Mei 1932, 

Staatsblad n°. 208, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 81, vierde lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 (Loon-admi
nistratiebesluit Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922, Staatsblad 1932, n°. 208) 
worden de navolgende wijzigingen aange
bracht: 

1. In artikel 1 wordt in plaats van "Onzen 
Minister" gelezen: ,,den Raad van Arbeid". 

2. In artikel 3 wordt "Onze Minister" 
vervangen door: ,,De Raad van Arbeid". 

3. In den eersten volzin van de eerste 
alinea van artikel 4 vervallen de woorden : 
"Onzen Minister, gehoord" , en wordt in 
plaats van "naar het oordeel van Onzen 
Minister" gelezen : ,,naar diens oordeel" . 

4. In artikel 5 vervalt de tweede alinea. 
s. In artikel 7 wordt in plaats van "Onze 

Minister is bevoegd, gehoord den Raad van 
Arbeid", gelezen: ,,De Raad van Arbeid is 
bevoegd", en wordt in plaats van "aanwij
zingen, welke .de Raad van Arbeid noodig 
acht" gelezen: ,,aanwijzingen, welke hij 
noodig acht". . 

6. In artikel 8 worden de woorden "Onze 
Minister is bevoegd, gehoord den Raad van 
Arbeid", vervangen door: ,,De Raad van 
Arbeid is bevoegd". 

7. In den aanhef van artikel 9 wordt 
"Onze Minister" vervangen door: ,,den Raad 
van Arbeid". 

Artikel III. 
Dit besluit treedt in werking ov den dag 

_van zijn afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 Ianuari 1943. 

De afkondiging_ van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 7 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. 11. h. Dep. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 6) 

7 Januari 1943. BESLUIT v an den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken , tot wijziging van de On
gevallenwet 1921 en de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3 / 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 40 .der Ongevallenwet 1921 wordt 

gewijzigd ',}ls volgt: 
1. In hM eerst e lid vervallen de woorden: 

"of volgens het bepaalde in artikel 4 1 wordt 
geacht te zijn verdiend" . 

2. Aan het vierde lid wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd ;'" luidende: 

,,Voor de premieberekening worden dagen, 
waarop niet gearbeid is, maar waarover de 
werkman van zijn werkgever loon h eeft ont
vangen, als arbeidsdagen beschouwd." 

Artikel II. 
Artikel 41 der Ongevallenwet 1921 verva 

Artikel III. 
Artikel 43 der Ongevallenwet 1921 wordt 

gewijzigd als volgt : 
In den derden volzin van het vierde lid 

wordt "Onzen Minister" vervangen door'-
11den Raad van Arbeid"; in den laatsten vol: 
zin van dat lid wordt in plaats van "Minister" 
gelezen: ,,Raad van Arbeid". 

Artikel IV. 
Artikel 44 ger Ongevallenwet 1921 wordt 

gelezen als volgt : 
.,1. De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken stelt de ver
valdagen der premie vast, alsmede het tijd
stip, met ingang waarvan over de slotbij
dragen, bedoeld in het derde lid van artikel 
40, vergoeding van renteverlies mag worden 
berekend. 

2. Het bestuur der Bank stelt wast: 
a. het formulier betreffende de inlevering 

door de werkgevers van de opgaven, benoo
digd tot vaststelling der premie; 

b. het formulier of de formulieren der 
loonlijsten, bedoeld in het vorige artikel, en 
het formulier of het model der stukken, 
welke de werkge ver ingevolge de bepalingen 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het vorige artikel, verplicht 
is te houden in plaats van de loonlijsten ; 

c. het formulie r of het model der stukken, 
welke de werkgever inge'\iolge de bepalingen 
van een altemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in het vorige a rtikel, verplicht is 
te houden, behalve de loonlijsten. 

3. De formulieren en modellen, bedoeld 
in het vorige lid, worden kosteloos verkrijg
baar gesteld . ". 

Artikel V. 
In het eerste lid van artikel 46 d er Onge

vallenwet 1921 vervallen de woorden: ,,of 
volgens het bepaalde in artikel 41 wordt ge
acht te zijn verdiend' '. 
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Artikel VI. 
Artikel 79 der Land- en Tuinbouwonge

vallenwet 1922 wordt gewijzigd als volgt : 
De leden 2, a, en 3 vervallen; de leden 4 en 

5 worden onderscheidenlijk genummerd "3". 
en 114."; aan het nieuwe derde lid wordt een 
volzin toegevoegd, luidende: 

,,Voor de premieberekening worden dagen, 
waarop niet gearbeid is. maar waa rover de 
arbeider van zijn werkgever loon heeft ont
vangen, als arbeidsdagen beschouwd." . 

Artikel VII. 
Artikel 81 der Landbouw- en Tuinbouw

ongevallenwet 1922 wordt gewijzigd als 
volgt: 

In den tweeden volzin van het vierde lid 
· wordt "Onzen Minister" vervangen door: 

,,den Raad van Arbeid"; in den laatsten vol
zin van dat lid wordt in plaats van "Minister" 
gelezen : .,Raad van Arbeid" . " 

Artikel VIII. 
Artikel ·s2 der_, Land- en Tuinbouwonge

vallenwet 1922 wordt gelezen als volgt: 
,, 1. De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken stelt de verval
dagen der premie vast. 

2. Het bestuur der Bank stelt vast: 
a. het formulier betreffende de inlevering 

door de werkgevers van de opgaven, benoo
digd tot vaststelling der premie; 

b. het formulier of de formulieren der 
loonlijsten, bedoeld in het vorige artikel, en 
het formulier of het m odel der stukken, welke 
de werkgever ingevolge de bepaline,en van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in het vorige artikel, v erplicht is te 
houden in plaats van de loonlijsten; 

c. het formulier of het model der stukken, 
welke de werkgever ingevolge de bepalingen 
van een algemeenen maatregel van bestuu r , 
als bedoeld in het vorige artikel, verplicht is 
te houden, behalve de loonlijsten. 

3. De formulieren en modellen, bedoeld 
in het vorige lid, worden kosteloos verkrijg
baar gesteld. " . 

Artikel IX. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging, met terugwerkende 
kracht tot 1 Januari 1943, 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 7 Januari 1943. 
Wnd. S.-G . u. h . D ep . S . Z ., VERWEY. 

(Stct . no. 53) 
8 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

tar is-Generaal van het Departement 'Van 
Sociale Zaken, t ot wijziging van het 
Arbeidsbesluit 1920. 

Op grond van artikel 10 van de Arbeids
wet 1919 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Aan het slot van artikel 3, eerste 
lid, van het Arbeidsbesluit 1920 wordt de 
punt veranderd in een puntkomma en ver
volgens toegevoegd: 
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,,P. in gascon:Îpressorstations, zijnde in
richtingen onder meer tot het vullen van 
drukvaten met gas onder druk, dienende 
voor de voortbeweging van motorvaar- en 
voertuigen, en arbeid, bestaande in of ver
band houdende met de aflevering van gas 
uit zoodanige stations.". 

2. Dit besluit treedt in werking op ·den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 18 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 10) 
13 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. N°. 3. B.B., 
tot Aanvulling Vestigingsbesluit. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op artikel 2 van zijn Besluit van 
15 October 1942 ter uitvoering van artikel r, 
eerste lid, onder 1, van het Vestigingsbesluit 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 Q.ctober 
1942, n°. 202) en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
den geldigheidsduur van voornoemd Be

sluit van 15 October 1942 met drie maanden 
te v erlengen . 

's-Gravenhage, 13 Januari 1943 . 
S.-G. v. h. Dep. v. B . Z ., FREDERlKS. 

(Stct. no. 10) 
13 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. N°. 2 B.B., 
tot opheffing van de verplîchting tot het 
houden van een afzonderlijk bevolkings
register en registers van den burgerlijken 
stand ter hulpsecretarie te Loosduinen, 
en tot het houden van een afzonderlijk 
bevolkingsregister ter hulpsecretarie te 
Hoek van Holland. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Op de hulpsecretarie, bedoeld in artikel 11 
van de wet van 28 April 1923 (Staatsblad 
n°. 170), wordt geen afzonderlijk bevolkings
register en worden geen afzonderlijke regis
ters van den burgerlijken stand gehouden. 

Artikel 2. 

Het tot de inwerkingtreding van dit be
sluit ter hulpsecretarie, bedoeld in artikel 1 
genouden bevolkingsregister wordt, met in
begrip van de archiefdeelen, samengevoegd 
met het bevolkingsregister van 's-Graven
hage. 

Artikel 3. 
Op de hulpsecretarie, bedoeld in artikel 10 
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van de wet van 31 December 1913 (Staatsblad 
n°. 469), wordt geen afzonderlijk bevolkings
register gehouden. 

Artikel 4. 
Dit besluit, dat in de Nederlandsche Staats

courant zal worden geplaatst, treedt in wre
king met ingang van 1 Februari 1943. 

's-Gravenhage, 13 Januari 1943. 
S.-G. v. h. Dep . v. B. Z., FREDERlKS. 

(Stct. no. 15) 
20 Januari 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
2989u, Afd. P . en W. , tot wijziging en 
aanvulling van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad ri0 • 240). 

Op grond van de Verordening N°. 23/ 1940 
en in overeenstemming met de artikelen 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebred wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 4, eerste lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) wordt gewijzigd als volgt: 

a. De kommapunt aan het slot van het 
bepaalde sub i wordt vervangen door een 
komma. Aan deze bepaling wordt toege
voegd: alsmede de ambtenaren en beambten, 
in vasten dienst werkzaam onder het bestuur 
en den secretaris van het Kinderbijslagver
eveningsfonds, ingesteld bij de Kinderbijslag
wet. 

b. Na het bepaalde sub j wordt ingevoegd 
,,jbis", luidende: 

jbis. personen, in vasten dienst van de 
Nederlandsche Kultuurkamer. 

Artike l 2. 

Na artikel 23 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°: 240) wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel, luidende: 

Artikel 23a. 
De Pensioenraad is bevoegd, krachtens 

machtiging van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
geheel of gedeeltelijk van invordering af te 
zien van aan het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds toekomende vorderingen, uit de 
toepassing dezer wet voortvloeiende, dan wel 
deze vorderingen bij gemotiveerde beschik
king geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 

Artikel 3. 
Aan artikel 48 der Pensioenwet 1922 

(Staatsblad n°. 240) wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

5. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid wordt de ambtenaar, die 
het in artikel 3, eerste lid, onder b, bedoeld 
verlangen heeft te kennen gegeven, geacht 
op eigen verzoek te zijn ontslagen. 

Overgangsbepaling. 
Artikel 4. 

H[j, die in verband met het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals dat 
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luidde voor de wijziging bij de wet van 19 
Juni 1936 (Staatsblad n°. 304), de hoedanig
heid van ambtenaar in den zin der Pensioen
wet 1922 heeft verloren, wordt voor de toe
passing van het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 48 dier wet geacht niet op eigen 
verzoek te zijn ontslagen. 

Slotbepaling. 
Artikel 5. 

I. Deze beschikking treedt, behoudens het 
bepaalde in het tweedè en àerde lid, in wer
king met ingang van den dag, vo_lgende op 
dien van haar plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

2. Artikel 1, onder a, wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 
1 Januari 1941. 

3. Artikel r , on der b, wordt gea cht in 
werking te zijn getreden m et ingang van 
25 November 1941. 

4. Een pensioen, waarop in verband met 
het bepaalde in de artikelen 3 en 4 alsnog op 
den in het eerste lid genoemden dag recht 
ontstaat, gaat met dien dag in. Wordt het 
pensioen toegekend op grond van een aan
vraag, gedaan meer dan twee jaren na dien 
dag, dan gaat het eerst in met den dag, 
waarop de aanvrage bij den Pensioenraad, 
bedoeld in artikel 10 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), is ingekomen. 

's-Gravenhage, 20 Januari 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDER1k s. 

(Stct. no. 15) 
22 Jan1.1:ari 1943. BESLUIT.van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, N°. 9 O.Vv.K ., betreffende 
aanvulling der leerplannen voor de open
bare gymnasia en hoogere burgerscholen. 

Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van de Rijkscom
missaris vc/9r het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Art . 1. Aan artikel 4 van het Koninklijk 
besluit van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming van 2 Juli 1941, n°. 163 O.W.C., wordt 
toegevoegd: 

Het onderwijs omvat tevens het bezoek 
van tentoonstellingen, waardoor de ontwik
keling der leerlingen wordt bevorderd. 

Art.2. Aan artikel 4 van het Koninklijk be
sluit van 27 Mei 1937 (Staatsblad n°. 363), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van den.Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding ,Wetenschap en Cultuurbescherming 
van 2 Juli 1941, n°. 162 O.W.C., wordt toege
voegd: 

Het onderwijs omvat tevens het bezoek 
van tentoonstellingen, waardoor de ontwik
keling der leerlingen wordt bevorderd. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1943 . 
S.-G. v. h. Dep. v. 0 ., W. en K., VAN DAM. 
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(Stct. no. 15) 
22 Januari 1943 . BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, W etenschap en Kultuurbe
scherming, N°. 10 O.W.K., houdende 
wijziging van de Lager-onderwijswet 
1920. 

Op groi1d van§ 1 van de Verordening N°. 
23/ r 940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art . 1. De tweede volzin van het vijfde lid 
van artikel 89 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt gelezen als volgt: 

Zij genieten, boven en behalve die jaarwed
den en wedden, geen belooning, toelage of 
verhooging, tenzij op grond van het bezit of 
van het gebruik maken in de school van be
voegdheden, waarvoor geen wettelijke .akten 
van bekwaamheid verkrijgbaar zijn, tenzij 
op grond van het geven van onderwijs aan 
een klasse van schippersk inderen gedurende 
een derden schooltijd per dag, tenzij op grond 
van hun aanwijzing tot plaatsvervanger van 
het hoofd der school. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1943. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0. , W. en K ., J. VAN DAM. 

(Stct. no. 50) 

22 Januari 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende het toezicht 
op diensten voor de terhandneming der 
jeu gdtandverzorging. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. I. Het is verboden zonder ver
gunning van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken diensten 
voor de terhandneming der jeugdtandver-
zorging op te richten. . 

2. De Secretaris-Generaal, voornoemd, 
beslist, met medewerking van den President 
van de Nederlandsche Tandartsenkamer, of 
op een aanvraag om vergunning gunstig kan 
worden beschikt. 

3. Een vergunning wordt geweigerd, in
dien niet voldaan is aan de voor het ver
leenen van de aangevraagde vergunning 
nader vast te stellen eischen. 

4. De bij de inwerkingtreding van dit be
sluitbestaandeschooltandartsendienstenkun
nen hun werkzaamheden als diensten voor 
jeugdtandverzorging voortzetten, mits zij 
binnen een voor elk geval afzonderlijk te be
palen termijn voldoen aan de in het voor
gaande lid bedoelde eischen. 

2. Het toezicht op alle diensten ' voor 
jeugdtandverzorging wordt uitgeoefend door 
de geneeskundige inspecteurs van de Volks
gezondheid, met medewerking van den pre
sident van de Nederlandsche Tandartsen
kamer, overeenkomstig door den Secretaris-
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Generaal van het Departement van Sociale 
Zake·n te stellen regelen. 

3. Dit besluit tre"edt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 22 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. p. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 50) 
22 Januari 1943. EERSTE UITVOERINGS

BESLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Depaftement van Sociale Zaken 
van zijn besluit betreffende het toezicht 
op diensten voor de terhandneming van 
jeugdtandverzorging. 

Op grond van artikel 2 van het besluit be
treffende het toezicht op diensten voor de 
terhandneming der jeugdtandverzorging en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/1940 van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt het volgende bepaald : 

Art. 1. Door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken worden, 
met medewerking van den president van de 
Nederlandsche Tandartsenkamer, één of 
meer tandartsen benoemd, die als adjunct
inspecteur worden toegevoegd aan den ge
neeskundig hoofoinspecteur van de Volks
gezondheid. 

2. 1. De in het voorgaande artikel be
doelde adjunct-inspecteurs zijn in het bij
zonder belast met het toezicht op de aan
stelling van de met de jeugdtandverzorging 
belaste tandartsen, op hun werkwijze en op 
het instrumentarium. 

2. Zij brengen van hun bevindingen rap
port uit aan den geneeskundig hoofdinspec
teur van de Volksgezondheid, dat zii verge
zeld kunnen doen gaan van hun adviezen. 

3. Dit besluit zal in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt worden en 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

Amsterdam, 22 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Stct. no. '23) 
25 Januari 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binn. Zaken N°. 25778 B.B. (Bureau 
Staats- en Administratief Recht), tot 
wijziging van de beschikking van 24 Juli 
1941, N°. 27141 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief R echt), betreffende wij
ziging van ,de grenzen der gemeenten 
Rottefdam, Schiedam, Vlaardingen, 
Rozenburg, Schipluiden, Berkel en Ro
denrijs, Capelle aan den IJssel en Baren
drecht en opheffing van de gemeenten 
IJsselmonde, Hillegersberg, Schiebroek, 
Overschie, Kethel en Spaland en Vlaar
dinger-Ambacht. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
7 9/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

In de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 24 Juli 1941, , N°. 27141 
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B.B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht), betreffende wijziging van de grenzen 
der gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaar
dingen, Rozenburg, Schipluiden, Berkel en 
Rodenrijs, Capelle aan den IJssel en Baren
drecht en opheffing van de gemeenten IJssel
monde, Hillegersberg, Schiebroek, Overschie, 
Kethel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 1 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

Artikel 1. 1 

1. Met ingang van 1 Augustus 1941 wor
den, zooals op bijbehoorende kaart is aan
gegeven: 

A. a;in de gemeente Rotterdam toegevoegd 
de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schie
broek, behoudens een aan de gemeente Berkel 
en Rodenrijs toe te voegen gedeelte, en IJssel
monde, behoudens een aan de gemeente 
Barendrecht toe te voegen gedeelte, zoomede 
gedeelten van de gemeenten Barendrecht, 
Cclpelle aan den IJss el, Berkel en Rodenrijs, 
Kethel en Spaland en Rozenburg, zoodanig dat 
de nieuwe grens komt te loopen al volgt: 

beginnende bij het punt, waar de grenzen 
der gemeenten Schiedam, Vlaardingen en 
R otterdam samenkomen, wordt de bestaande 
grens tusschen Rotterdam en Schiedam ge
volgd tot het meest zuidwestelijke punt van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Rotterdam, Sectie A C, n°. 98, aan den ooste
lijken oever van de Schiedamsche Schie; van
daar gaat de grens langs den oostelijken, later 
zuidoostelijken oever van de Schiedamsche 
Schie, kruisende den mond van de Delfs
havensche Schie en langs den zuidoostelijken 
oever van de Delftsche Schie tot het meest 
noordelijke punt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Overschie, Sectie C, n°. 
3526; vanaf dit punt wordt in een rechte lijn 
de Delftsche Schie eu het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Kethel, Sectie B, n°. 1624, 
overgestoken naar het meest zuidelijke punt 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Kethel, Sectie B, n°. 520; vervolgens gaat de 
grens langs de zuidwestelijke scheiding van 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Kethel, Sectie B, nos. 520 en II75, tot het 
midden van de ringsloot, kadastraal bekend 
gemeente . Kethel, Sectie B, n°. 1261, is be
reikt; de grens gaat dan in afwisselend zuid
westelijke en noordwestelijke richting en ver
volgens in noordoostelijke richting, volgende 
het midden van genoemde ringsloot tot 
het zuidoostwaartsche verlengde van de 
zuidwestelijke scheiding van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, n°. 2145; hier buigt de grens in noord
westelijke richting af om te gaan langs laatst
genoemd verlengde en de zuidwestelijke 
scheiding van genoemd perceel n°. 2145 tot 
het meest westelijke punt van dit perceel, 
waar de oostelijke oever van de Poldervaart 
wordt bereikt; vanaf dit punt steekt de grens 
in een rechte lijn de Poldervaart over naar 
een punt, waar het oost-noord-oostwaartsch 
verlengde van het lange, vrijwel rechte ge
deelte van de scheiding tusschen de perceelen 
nos. 974 en 975 eenerzijds, en nos. 323 en 
324 anderzijds, van de gemeente Kethel, Sec
tie A, den westelijken oever van de Polder
vaart bereikt, welke oever tevens de grens 
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vormt van de Secties A en B der kadastrale 
gemeente Kethel; hierna wordt dit verlengde 
en de genoemde scheiding, zoomede het west
zuidwestwaartsch verlengde van de noord
westelijke scheiding van Sectie A, n°. 323, 
snijdende de perceelen nos . 804 en 805, dier
zelfde gemeente en sectie, gevolgd tot de 
west-zuidwestelijke scheiding van laatstge
noemd perceel; dan buigt de grens langs deze 
scheiding noord-noordwestwaarts af tot het 
punt, waar deze scheiding van laatstgenoemd 
perceel de oostelijke scheiding van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Kethel, 
Sectie A, n°. II93, ontmoet ; de grens steekt 
dan in west-zuidwestelijke richting dit per
ceel (de spoorbaan tusschen Delft en Schie
dam) loodrecht over tot de westelijke schei
ding van laatstgenoemd perceel; de grens 
loopt dan in ongeveer noordelijke richting 
verder langs den westelijken oever, zooals 
deze op het kadastrale plan is voorgesteld, 
van de westelijke spoorsloot van laatstbe
doelde spoorbaan tot de plaats, waar de gren
zen der kadastrale gemeente Kethel en van de 
gemeenten Schipluiden en Delft samenko
men; hier buigt de grens nagenoeg oost
waarts af om de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Delft, Pijnacker en Berkel en 
Rodenrijs eenerzijds en de kadastrale gemeen
ten Kethel en Overséhie anderzijds te volgen 
tot het noordwestelijke punt van · het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Berkel en 
Rodenrijs, Sectie B, n°. 2835; van dit punt 
buigt de grens noordoostwaart s af langs de 
noordwestelijke scheidingen van de perceelen 
Sectie B, nos. 2835 en 2833, tot de noord
oostelijke scheiding van het laatstgenoemde 
perceel wordt bereikt; vervolgens gaat de 
grens langs deze noordoostelijke scheiding 
tot de noordwestelijke scheiding van perceel, 
kadastraal bekend gemeente Berkel en Roden
rijs , Sectie B, n°. 2586; dan buigt de grens 
noordoostwaarts om, om in die richting en 
later in meer oostelijke richting de noord
westelijke perceelscheiding van laatstge
noemd perceel en van het perceel, Sectie B, 
n°. 2831, alzoo gaande langs de westelijke 
eigendomsgrens van een deel van den pro
vincialen weg n°. 20, te volgen tot het meest 
zuidelijke punt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, Sectie 
B, n°. 2814; va!l dit punt gaat de grens in· 
ongeveer noordoostelijke richting in een 
rechte lijn naar het m eest west-noordweste
lijke punt van het perceel gemeente Schie
broek, zonder Sectie, n°. 1081, om daarnade 
noordwestelijke scheiding van dit perceel en 
de westelijke scheidingen der perceelen ge
meente Schiebroek, nos. 1080, 1079, 1078 en 
1036 en vervolgens de noordwestelijke schei
dingen der perceelen nos. 1036, 151, 154, 155, 
158 en 159 te volgen tot de noordoostelijke 
scheiding van perceel n°. 159 wordt bereikt; 
hierna wordt in dezelfde rechte richting per
ceel n°. 107 4 overgestoken om langs de noord
westelijke scheiding van de perceelen nos. 
163 en 166 te gaan, waarna in noordwestelijke 
richting en daarna in noordoostelijke richting 
de zuidwestelijke en noordwestelijke schei
dingen van laatstgenoemd perceel worden 
gevolgd; vervolgens loopt de grens in noord
oostelijke, later meer oost-noÖrdoostelijke 
richting langs de noordwestelijke scheidingen 
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der perceelen nos. 167, 170, 171, 174, 175, 
178, 179, 182, 183, 186, 2198 en 3533 om ten 
slotte in dezelfde richting perceel n°. 2196 te 
kruisen tot de bestaande grens met Bergschen
hoek wordt bereikt; vervolgens wordt zuid
oostwaarts afgeslagen en de bestaande grens 
met Bergschenhoek, Zevenhuizen en Capelle 
a/d IJssel gevolgd tot het meest noordooste
lijke punt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Capelle a/d IJssel, Sectie A, n° . 
2917; van dit punt gaat de grens in ongeveer 
zuidelijke richting langs de oostelijke schei
ding van de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Capelle a/d IJssel, Sectie A, nos . 
2917, 2918, daarna weer 2917 en vervolgens 
2921, kruist vervolgens in ongeveer dezelfde, 
richting den 's-Gravenweg en de daarlangs. 
liggende bermslooten en loopt dan verder in 
zuidelijke richting door het midden van d e 
Watering, genaamd de Mient, kadastraa l 
bekend gemeente Capelle a/d IJssel, Sectie 
B, no. 2626, kruist in gelijke richting de spoor
baan Gouda-Rotterdam en gaat dan weer 
door het midden van de Mient in zuidelijke 
richting tot aan de Middelwatering, kadas
tra.al bekend gemeente Capelle a/d IJssel, 
Sectie B, n°. 3280; de grens buigt dan west
waarts, daarna zuidwaarts en vervoigens 
weer westwaarts af, gaande door het midden 
van de Middelwatering tot het noordwaarts 
verlengde van de -oostelijke scheiding van 
perceel gemeente Capelle a/d IJssel, Sectie B, 
.no. 129; daarna wordt dit verlengde en ge
noemde scheiding, zdomede de oostelijke 
scheidingen· der perceelen van dezelfde ge
meente en sectie nos. 130, 6059, 6050, 6051, 
6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058 en 
wederom 6059 en 4528 gevolgd tot het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Capelle 
a/d IJssel, Sectie B, n°. 5437; de grens kruist 
dan in dezelfde richting dit perceel, zoomede 
de perceelen nos. 5292, 5293 en 6125 tot de 
bestaande grens met de umeente Krimpen 
a/d IJssel wordt bereikt; hierna worden de 
bestaande grenzen met de gemeenten Krim
pen a/d IJssel, Ridderkerk en Barendrecht 
gevolgd ,t ot het punt, waar het langs deze 
grens loopende perceel, kadastraal bekend 
gemeente IJsselmonde, Sectie C, n°. 1871, 
eindigt: de grens gaat dan in ongeveer noord
westelijke richting langs deze scheiding en 
langs de zuidwestelijke scheiding van per
ceel, kadastraal bekend gemeente IJssel
monde, Sectie C, n°. 958, om vervolgens in 
ongeveer westelijke richtin g aan den zuidkant 
den zuidelijken oever der dorpssloot langs de 
spoorbaan te volgen, kadastraal bekend ge
meente IJsselmonde, Sectie C, n°. 1621 en ge
meente Barendrecht, Sectie A, nos . 1874 en 
1856, tot het perceel, kadastraal bekend ge
meente Barendrecht, Sectie A, n°. 1842; dan 
gaat de grens over korten afstand in noorde
lijke richting, vervolgens weer in westelijke 
en later weer over korten afstand in zuidelijke 
richting om het perceel gemeente Barendrecht, 
Sectie A, n°. 1842, heen om verder dert zuide
lijken oever van de zuidelijke spoorsloot 
(no. 1856) te volgen tot de b estaande grens 
tusschén Rotterdam en Barendrecht wordt be
reikt; dan wordt deze bestaande grens van 
Rotterdam gevolg tot het meest westelijke 
punt der gemeente, gelegen in de Botlek in 
het verlengde van het midden der Noord-



geul; van laatstbedoeld punt gaat de grens 
in ongeveer noordoostelijke richting naar een 
punt ,waar een lijn, getrokken door het mid
den van de Westgeul , de zuidelijke scheiding 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Rozenburg, Sectie C, n°. 1142, ontmoet; hierna 
wortlt in ongeveer noordwestelijke richting 
het midden van de Westgeul gevolgd tot de 
noordelijke scheiding van laatstgenoemd per
ceel wordt bereikt; vandaar gaat de grens in 
noord-noordwestelijke richting door den 
Nieuwen Waterweg (het Scheur) naar het 
punt, waar de grenzen der gemeenten Rozen
burg, Vlaardingen en Maasland samenko
men; dan buigt de grens oostwaarts af door 
het midden van den Nieuwen Waterweg langs 
de bestaande grenzen tot het punt van uit
gang; 

B. aan de gemeente Schiedam toegevoegd 
gedeelten van de gemeenten Vlaardingen, 
Vlaardinger-Ambacht, Kethel en Spa/and, 
Overschie en Rotterdam, zoodanig, dat de 
nieuwe grens der gemeente Schiedam zal 
komen te loopen als volgt: 

beginnende in den Nieuwen Waterweg (het 
Scheur) op het punt van samenkomst der 
tegenwoordige grenzen der gemeenten Schie
dam, Rotterdam en Vlaardingen wordt de be
staande grens in noordelijke richting gevolgd 
tot aan het noordwestelijk punt van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Schie
dam, Sectie .N, n°. 381; hier buigt de grens 
eerst over korten afstand in westelijke en 
daarna in noord-noordoostelijke richting 
langs den oostelijken oever van de haven van 
Vijfsluizen, totdat de bestaande grens tus
schen de gemeenten Vlaardingen en Schie
dam bereikt wordt; van d it punt uit wordt 
de bestaande grens tusschen de gemeenten 
Schiedam en Vlaardingen, gaande voor een 
deel langs de westelijke oeverlijn van de 
haven van Vijf sluizen, gevolgd, tot ongeveer 
1 5 m zuidwaarts van de noordelijke scheidinn 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardingen, Sectie C, n°. 194; op dit pugt 
buigt de nieuw ontworpen grens over zeer 
korten afstand naar het westen en loopt ver
volgens langs de westelijke oeverlijn in onge
veer noordelijke richting tot het punt, waar 
de grens tusschen de kadastrale Secties H 
en N der gemeente Schiedam de tegenwoor
dige grens tusschen de gemeente Schiedam 
en Vlaardingen ontmoet; nu wordt de be
staande grens eerst in noord-noordwestelijke 
en daarna geleidelijk ombu;gende in zuid
westelijke richting gevolgd tot het midden 
van de watering, gelegen ten westen van het 
perceel, -kadastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie D, n°. 764; hier buigt 
de grens noordwaarts af om door het midden 
van deze• watering (n°. 786) en vervolgens 
langs de westelijke scheiding van de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie D, nos. 763, 762, 75 1, 
750, 62, 61 en 965 te gaan, totdat de spoor
baan, bekend on er n°. 2134 dierzelfde ge
meente en Sectie, wordt bereikt. Deze wordt 
in dezelfde richting overgestoken, waarna de 
grens haar loop vervolgt langs de westzijde 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie D , n°. 963, tot 
het midden van de Babbersmolensloot, ka das
straal bekend onder n°. 11 92 dier gemeente 
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en Sectie, wordt bereikt; hier buigt de grens 
in ongeveer westelijke richting om t ot aan 
het punt van samenkomst met het verlengde 
van het midden van den in noordelijke rich
ting loopenden tak dier molensloot; vervol
gens loopt de grens in vrijwel noordelijke 
richting door het midden van de wetering, 
kadastraal bekend gemeente Vlaardinger
Ambacht, Sectie D, n°. 1192, tot het meest 
zuidwestelijke punt van perceel n°. 38 dier 
gemeente en Sectie; hier loopt de grens in 
noordwestelijke richting langs de zuidweste
lijke scheiding van het perceel n°. 38, totdat 
de wetering, kadastraal bekend n°. II92, 
wederom bereikt wordt; de grens loopt dan 
in noordelijke richting door het midden dier 
wetering tot de noordwestelijke scheiding 
van dit perceel, buigt dan noordoostwaarts 
af, gaat langs deze noordwestelijke scheiding 
en langs de noordwestelijke en de westelijke 
scheiding van het perceel n°. 2090 noord
waarts tot de grens tusschen de Secties D 
en A dier gemeente; ' vervolgens wordt in 
ongeveer noordwestel ijke richting de Vlaar
dingsche weg en de daarlangs gelegen sloot, 
respectievelijk kadastraal bekend onder n°. 
1960 en 664 van Sectie A der kadastrale ge
meente Vlaardinger-Ambacht, overgestoken 
naar het meest oost-zuidoostelijke punt van 
het perceel no . 1637 dier gemeente en Sectie; 
van dit punt uit loopt de grens in vrijwel 
noordelijke richting langs de westelijke schei
ding van het perceel n°. 663 vat'l voormelde 
gemeente en Sectie tot de bestaande grens 
tusschen de k:adastrale gemeenten Vlaar
dinger-Ambacht en Kethel wordt bereikt; deze 
bestaande grens wordt eerst in noordweste
lijke, vervolgens over korten afstand in zuide
lijke richting, daarna in west-noordwestelijke 
richting en vervolgens in noord-noordooste
lijke richting gevolgd door het midden :'.an 
de Vlaarding t ot het meest noordoosteh1ke 
punt van perceel n°. 214 van Sectie C der ge
meente K ethel; vandaar blijft de grens door 
het midden van genoemde wetering loopen 
langs de noordwestelijke scheiding van per
ceel, kadastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie A, n°. 679, verder 
wederom over een kleinen afstand langs de 
grens tusschen de kadastrale gemeenten 
Kethel en Vlaardinger-Ambacht om daarna 
steeds door het midden van gemelde wetering 
te gaan langs de noordwestelijke scheidingen 
der perceelen, gemeente .Vlaardinger-Am
bacht, Sectie A, nos. 680, 693, 704 en 705, tot 
wederom de bestaande grens t usschen de 
kadastrale gemeenten Kethel en Vlaardinger
Ambacht is bereikt; hier wordt deze bestaande 
grens in noordoostelijke en vervolgens in 
noord-noordwestelijke richting gevolgd tot 
het midden van De Zweth; daar buigt de 
grens in ongeveer oost-noordoostelijke rich
ting om, het midden van De Zweth volgend, 
tot het meest zuidoostelijke punt van het 
perceel gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sec
tie E, n°. 294, waar de grens tusschen de 
kadastrale Secties E en A de bestaande grens 
tusschen de kadastrale gemeente!) Vlaar
dinger-Ambacht en Kethel ontmoet; aldaar 
gekomen loopt de grens in noord-noordwe!te
lijke richting door het midden van de wete
ring, k<j.dastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie E, n°. 294, evenwijdig 

.. 

, 
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aan den provincialen weg Westelijk 's-Gra
venhage-Westelijk Schiedam,,,tot het punt 
van samenkomst m et het oostwaartsch ver
lengde van de zuidelijke scheiding van het 
perceel n°. 28 dierzelfde gemeente en Sectie; 
daar buigt de grens oostwaarts af totdat de 
bestaande grens tusschen de kadastrale ge
meenten Vlaardinger-Ambacht en Kethel en 
de gemeente Schipluiden bereikt wordt; de 
bestaande grens tusschen de gemeente Schip
luiden en de kadastrale gemeente Kethel 
wordt gevolgd tot het punt van samenkomst 
·met de grens der gemeente Delft, waar de op
nieuw ontworpen grens in zuid-zuidooste
lijke richting afbuigt, daarbij den westelijken 
oever, zooals deze op het kadastrale plan is 
voorgesteld, van de aan de westzijde van de 
spoorbaan gelegen sloot volgend, tot aan een 
punt, waar een lijn getrokken uit het meest 
noordelijke pu·nt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Kethel, Sectie A, n°. 949, 
dezen westelijken oever loodrecht snijdt; 
vanaf dit punt buigt de grens in oost-noord
oostelijke richting af, volgt daar bedoelde 
loodlijn en buigt vervolgens zuidoostwaarts 
af langs de noordoostelijke scheiding van 
laatstgenoemd perceel, tot aan het zuidwest
waartsch verlengde van de noordwestelijke 
scheiding van perceel, kadastraal bekend 
gemeente K ethel, Sectie A, n°. 323; dan gaat 
de nieuwe grens in ongeveer noordoostelijke 
richting langs genoemd verlengde, kruisende 
de perceelen nos. 805 en 804 van dezelfde 
gemeente en Sectie, en loopt langs de schei
ding tusschen de perceelen nos. 323 en 324 
ecnerzijds, en nes. 974 en 975 anderzijds, en 
het oost-noordoostwaartsch verlengde van 
het lange, vrijwel rechte gedeelte daarvan 
verder tot den westelijken oever van de Pol
dervaart, welke tevens de scheiding vormt 
tusschen de Secties A en B der kadastrale 
gemeente Kethel; van het punt, waar de 
nieuwe grens den westelijken oever van de 
Poldervaart heeft bereikt, gaat de grens in 
een rechte lijn naar het meest noordelijke 
punt van het perceel, kadastraal bekend ge-· 
meente Kethel, Sectie B, n°. 2144, volgt dan 
de noordoostelijke scheiding van dit perceel 
en het verlengde daarvan tot het midden van 
de ringsloot, kadastraal bekend gemeente 
k ethel, Sectie B, n°. 1261; van hier buigt de 
grens zufdwestwaarts, later meer zuidoost
waarts en tenslotte nÓordoostwaarts af, 
loopende door het midden van voornoemde 
ringsloot tot de zuidwestelijke scheiding van 
het perceel. kadastraal bekend gemeente 
Kethel, Sectie B, n°. rr75; dan buigt de grens 
in zuidoostelijke richting af en vervolgt haar 
loop langs de noordoostelijke scheiding van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Kethel, Sectie B, n°. 2199, en steekt dan het 
perceel n°. 1624 en de Delftsche Schie over 
tot den oostelijken oever van de Schie is 
bereikt, op het meest noordelijke punt van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Overschie, Sectie C, n°. 3526; de grens buigt 
dan in zuidwestelijk,e richting langs den 
zuidoostelijken oever van de Delftsche Schie, 
kruist de monding van de Delfshavenscht: 
Schie en loopt vervolgens langs den zuid
oostelijken, later oostelijken oever van de 
Schiedamsche Schie tot de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Schiedam en Rotter-
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dam wordt bereikt; daarna wordt deze be
staande grens gevolgd tot het punt van uit-
gang.; . 

C. aan de gemeente Vlaardingen toege
voegd gedeelten van de gemeenten Schiedam 
en Vlaardinger-Ambacht, zoodanig, dat de 
nieuwe grens der gemeenten Vlaardingen zal 
komen te loopen als volgt: 

beginnende in het midden van den Nieuwen 
Waterweg, op het punt, waar de grenzen der 
kadastrale gemeenten Maasland, Rozenburg 
en de gemeente Vlaardingen, samenkomen, 
wordt de bestaande grens tusschen de ge
meente Vlaardingen en de kadastrale ge
meente Vlaardinger-Ambacht eenerzijds en de 
kadastrale gemeente Maasland anderzijds 
gevolgd tot het midden van de Vlaarding
sche vaart; van daaruit loopt de nieuwe 
grens ongeveer door het midden van de 
Vlaardingsche vaart eerst in zuidoostelijke 
richting, volgende de grens der kadastrale 
Secties B en E der gemeente Vlaardinger
Ambacht, en buigt vervolgens in noordooste
lijke richting om tot het punt van samen
komst der kadastrale Secties A, B en E der 
gemeente Vlaardinger-Ambacht ; van dit 
punt uit loopt de nieuwe grens door het mid
den van De Zweth, langs de grens der kadas
trale Secties E en A der gemeente Vlaar
dinger-Ambacht tot aan het punt, waar deze 
de grens van de kadastrale gemeente Kethel, 
ontmoet; dan buigt de grens in zuidoostelijke 
richting af en volgt dan de bestaande grens 
tusschen de kadastrale gemeenten Vlaar
dinger-Ambacht en Kethel tot aan de wetering 
De Vlaarding; hier buigt de grens in zuid
westelijke richting af en volgt over kleinen 
afstand de bestaande grens tusschen de kadas
trale gemeenten Vlaardinger-Ambacht en 
Kethel en vervolgt verder zijn loop langs dè 
zuidoostgrens van de perceelen, kadastraal 
bekerid gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sec
tie A, nos. 84, 85, 95, 731, U4, 151 (over 
korten afstand wederom langs de bestaande 
grens voornoemd), 216 en 217 en voorts weer 
langs de bestaande grens tu!;schen de kadas
trale gemeenten Vlaardinger-Ambacht en 
Kethel, tot waar deze het verlengde van de 
oostelijke scheiding van het perceel, kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie A, n°. 1637, ontmoet; dit verlengde en 
deze scheiding worden in zuidelijke richting 
gevolgd tot aan het meest oost-zuidoostelijke 
punt van genoemd perceel; hier vervolgt de 
nieuwe grens haar loop in zuidoostwaartsche 
richting in rechte lijn naar het meest noorde
lijke punt van perceel, gemeente Vlaardinger
Ambacht, Sectie D, n°. 2089, en steekt daarbij 
in schuine richting de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sec
tie A, nos. 663, 664 en 1960, over tot de grens 
tusschen de Secties A en D dier gemeente 
wordt bereikt; van dit punt uit loopt de 
nieuwe grens eerst in vrijwel zuidelijke rich
ting, daarbij de oostelijke scheiding van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie D, n°. 2089, volgend 
tot het meest noordelijke punt van "de wete
ring, kadastraal bekend onder n°. rr92 dier
zelfde gemeente en Sectie; dan volgt de 
nieuwe grens over een afstand van ± 125 m 
in zuidelijke richting het midden dier wete
ring, tot het noordwestelijke punt van het 
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kadastrale perceel n°. 38 dier gemeente en 
Sectie wordt bereikt; vervolgens buigt zij om 
in zuidoostelijke richting, daarbij de scheiding 
tusschen de perceelen 38 en 2089 van boven
genoemde gemeente en Sectie volgend, tot
dat zij wederom voormelde wetering bereikt; 
van hier gaat de grens over korten afstand 
zuidoostwaarts en daarna in vrijwel zuide
lijke richting door het midden dier wetering 
tot het midden van de Babbersmolensloot, 
kadastraal bekend gemeente Vlaardinger
Ambacht, Sectie D, n°. u92; aldaar gekomen 
loopt de grens in oost-noordoostelijke rich
ting door het midden van de Babbersmolen
sloot tot het verlengde van de oostelijke 
scheiding van het perceel n°. 958 dierzelfde 
gemeente en Sectie, om van daaruit in vrij
wel zuidelijke richting te loopen, langs de 
oostelijke scheiding van laatstgenoemd per
ceel, waarna de spoorbaan, kadastraal be
kend gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sectie 
D, n°. 2134, in die richting wordt overge
stoken; de nieuwe grens zet vervolgens haar 
weg voort langs de oostelijke scheiding van 
de perceelen nos. 959, 75, 72 en gedeeltelijk 
van n°. 1327 dierzelfde gemeente en Sectie, 
om vervolgens door het midden van de wete
ring (perceel n°. 786 van voormelde gemeente 
en Sectie) aan te sluiten op de bestaande 
grens tusschen de kadastrale gemeente Vlaar

•dinger-Ambacht en de gemeente Vlaardingen ; 
deze grens wordt eerst in ongeveer noord
oostelijke en daarna in zuidelijke richting ge
volgd tot aan de grens tusschen de kadastrale 
Secties H en N der gemeente Schiedam ; van
uit dit punt gaat de nieuw ontworpen grens 
in vrijwel zuidelijke richting langs de weste
lijke oeverlijn van de haven van Vijfsluizen 
tot ongeveer IS m ten zuiden van de noorde
lijke grens van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Vläardingen, Sectie C, n° . r94; daar 
buigt de grens even oostwaarts af om dan 
weer in ongeveer zuidelijke richting de be
staande grens tusschen de gemeenten Vlaar
dingen en Schiedam te volgen, tot waar de 
oostelijke oever van de haven van Vijfsluizen 
wordt bereikt; ds1n buigt de grens langs dezen 
oostelijken oever om, eerst in zuidelijke daar
na in oostelijke richting, tot weder de be
staande grens tusschen de gemeenten Vlaar
dingen en Schiedam ontmoet woràt, waarna 
deze grens in zuidelijke richting wordt ge
volgd tot het punt van samenkomst van de 
thans bestaande grenzen tusschen de ge
meenten Schiedam, Rotterdam en Vlaardin
gen; van dit punt uit wordt de bestaande 
grens in westelijke richting gevolgd tot het 
punt van uitgang; 

2. Met ingang van denzelfden datum 
wordt: 

A. aan de gemeente Schipluiden toege
voegd een gedeeJt._ van de gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, gelegen ten noorden van de 
hierna volgende grens: 

beginnende op het punt van samenkomst 
der grenzen van de gemeenten Schipluiden, 
Kethel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht, 
worqt in rechte richting het perceel, kadas
traa l bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie E, n°. 22, overgestoken tot het punt 
van het verlengde van de scheiding tusschen 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie E, nos. 27 en 
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28, gelegen in het midden van de sloot, kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 

_ Sectie E, n°. 294 ; dan buigt de grens in zuid
oostelijke richting af, gaande door het mid
den van laatstgenoemd perceel tot de grens 
tusschen de kadastrale Secties A en E der 
gemeente Vlaardinger-Ambacht; de grens 
buigt vervolgens in westelijke richting om 
en gaat plaatselijk langs genoemde sectie
grens, op andere plaatsen langs de grens met 
de gemeente Vlaardinger-Ambacht door het 
midden van De Zweth tot den oostelijken 
oever van de Vlaardingsche vaart; vandaar 
loopt de grens eerst in west-zuidwestelijke, 
daarna in noordwestelijke richting langs de 
grens der secties B en E tot de grens van de 
gemeente Maasland met de gemeente Vlaar
dinger-Ambacht wordt bereikt; 

B . aan de gemeente B erkel en Rodenrijs 
toegevoegd een gedeelte van de gemeente 
Schiebroek, overeenkomstig de onder A. ge
geven omschrijving van de nieuwe grens de·r 
gemeente Rotterdam. 

Artikel r3 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

Artikel r3. 
r . De uitkeeringen voor de gemeenten 

Capelle aan den IJssel, Kethel en Spaland en 
Vlaardinger-Ambacht, bedoeld in artikel 5, 
eerste lid, sub r, en artikel 7, tweede lid, van 
het besluit n°. 30/r94r van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
ciën en van Binnenlandsche Zaken van 4 
Februari r94r, over het tijdvak van r Mei 
r94r tot en met 3r December r94r, en in 
artikel 4, derde lid, van het besluit n°. 3r/ 
r94r van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken van 
5 Februari 1941 ov.er het jaar r94r worden 
berekend per in de gemeentefondsbelasting 
over het belastingjaar r940/r94r aangeslagen 
inwoner. 

2. Voor eiken in de gemeentefondsbelas
ting aangeslagen inwoner, die gevestigd was 
in het gebied, dat krachtens deze beschikking 
van de gemeenten Capelle aan den IJssel, 
Kethel en Spa/and en Vlaardinger-Ambacht 
overgaat naar de gemeenten Rotterdam, Schie
dam, Vlaardingen of Schipluiden, ontvangen 
laatstgenoemde gemeenten een bedrag, gelijk 
aan vijf achtste gedeelten van het ingevolge 
het vorige lid berekende bedrag per inwoner. 

3 . Van de in het eerste lid bedoelde uits 
keeringen voor de gemeenten Kethel en Spa
land en Vlaardinger-Ambacht zal een bedrag, 
gelijk aan drie achtste gedeelten, nadat daar
op de bedragen, als voorloopige uitkeeringen 
te dezer zake gedaan, in mindering zijn ge
bracht, worden uitgekeerd respectievelijk aan 
de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. 

4. De op r Augustus r94r nog niet ver
vallen uitkeeringen, bedoeld in artikel 3, 
onder a, der wet van IS Juli 1929, Staatsblad 
n°. 388, en artikel 7, tweede lid, .der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 76, over uit
keeringstijdvakken, voorafgaande aan het 
uitkeeringstijdvak r94r, worden, voor wat 
betreft de gemeenten Kethel en Spa/and en 
Vlaardinger-Ambacht, gedaan respectievelijk 
aan de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. · 

5. De uitkeeringen, bedoeld in het eerste 
en vierde lid, voor de gemeenten Overschie, 
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Schiebroek, Hillegersberg en IJsselmonde wor
den gedaan aan de gemeente Rotterdam. 

Artikel 15 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

Artikel 15. 
. I. Voor d~ vaststelling van de uitkeering 
ingevolge artikel 3, letter c, juncto artikel 9 
der wet van 15 J~li _1929, Staatsblad no. 388, 
wordt deze 1:>esch1kkmg geacht in werking te 
treden met mgang van I Januari 1942. 

2. De met toepassing van het eerste lid 
vo_or de gemeenten Overschie, Schiebroek, 
1-!illeg~rsberg en IJsselmonde voor het uitkee
nngstiJdvak I Mei 1941 tot en met 31 De
cember 1941 vast te stellen uitkeeringen 
voorloopige uitkeeringen daaronder begre: 
pen, worden, voor zoover zij op of na I Au
gustus 1941 vervallen, uitbetaald aan de ge
meente Rotterdam. 

3, De met toepassing van het eerste lid 
V?0r de gemeenten Kethel en Spaland, Vlaar
dinger-Amb_acht ~n C~pelle aan den IJssel 
voor het U1tkeermgst!Jdvak I Mei 1941 tot 
en ~et 31 December 1941 vast te stellen uit
keenngen, worden berekend per inwoner dier 
gemeenten op 31 December 1940. 

4, Voorelkeninwoner,dieop31 December 
1940 gevestigd was in het gebied, dat krach
tens deze beschikking van de gemeenten 
Kethel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht 
overgaat naar de gemeenten Schiedam, Rot
terdam, Vlaardingen en Schipluiden, ontvan
gen laatstgenoemde gemeenten een bedrag 
gelijk aan vijf achtste gedeelten van het in: 
~evolge het vorige lid berekende bedrag per 
inwoner. 

s .. Van de in het eerste lid bedoelde uit
keermg v~or de gemeenten Kethel en Spaland 
en Vlaardinger-Ambacht voor het uitkeerings
tijdvak I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 zal een bedrag, gelijk aan drie achtste 
gedeelten, nadat daarop de bedragen als 
voorloopige uitkeering te dezer zake gedaan 
in minderin~ zij':. gebracht, worden uitge: 
keerd respectievehJk aan de gemeenten Schie
dam en Vlaardingen. 

6. Voor eiken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied dat 
krachtens deze beschikking van de gem~ente 
Capelle aan den IJssel naar de gemeente 
Rotterdam ove gaat, keert de eerstgenoemde 
gemeente aan de laatstgenoemde gemeente 
een bedrag uit, gelijk aan vijf achtste ge
deelten van het ingevolge het derde lid be
rekende bedrag per inwoner. 

7. Eventueele verrekeningen ter zake van 
de uitkeeringen, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, voor.de gemeenten K ethel en Spa
land en Vlaardinger-Ambacht, over een uit
keeringstijdvak, voorafgaande aan het t ijd
vak I Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
en van zoodanige uitke~ringen voor de ge: 
meenten Overschie, Schiebroek, H illegersberg 
en IJsselmonde, geschieden voor wat betreft 
de gemeenten Kethel en Spaland en Vlaar
dinger-Ambacht ten bate of ten laste van de 
gemeente Schiedam , onderscheidenlijk de ge
mee~te Vlaardingen en voor wat betreft de 
overige gemeenten te~ bate of ten laste van 
de gemeente Rotte ·dam. 

Artikel 16 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 
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Artikel 16. 
I. De vaststelling van de uitkeering inge

volge artikel 3, onder c, juncto artikel 9 der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
voor de gemeenten Vlaardingen, Schiedam 
R otterdam, Sch ipluiden en Capelle aan de~ 
IJssel, voor de uitkeeringstijdvakken welke 
op het uitkeeringstijdvak van r M;i 1941 
tot. en met _3I Decem_ber 1941 volgen, ge
schiedt met machtnemmg van de bepalingen 
van dit artikel. 

2. Het quotiënt, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit, wordt ,voor zoover dit berekend 
is aan de h and van belastingopbrengsten 
over boekingstijdvakken, welke zijn aange
vangen vóór I Augustus 1941, bepaald alsof 
deze qeschikking m et den aanvang v~n het 
boekingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belasting-opbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit, worden, voor zoo
ver zij ten gevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het • 
aantal inwoners op I Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt , gesteld: 

a. voor de gemeent e Rotterdam op de 
som van de werkelijke aantallen inwoners op 
dien datum der gemeenten Rotterdam Over
schie, Schiebroek, Hillegersberg en IJssel
monde, vermeerderd met het aantal inwoners, 
dat ingevolge deze beschikking van de ge
meenten Capelle aan den IJssel en Kethel en 
Spaland naar de gemeente Rotterdam over
gaat; 

b. voor de gemeente Schiedam op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum 
van die gemeente, vermeerderd met het aan
tal inwoners, dat ingevolge deze beschikking 
van de gemeenten Kethel en Spaland en 
Vlaardinger-Ambacht naar die gemeente over
gaat; 

c. voor de gemeente Vlaardingen op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum 
van die gemeente, vermeerderd met het aan
tal inwoners. dat ingevolge deze beschikking 
van de gemeente Vlaardinger-Ambacht naar 
die gemeente overgaat; 

d. voor de gemeente Schipluiden op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum van 
die gemeente, vermeerderd met het aantal 
inwoners, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeente Vlaardinger-Ambacht naar de 
gemeente Schipluiden overgaat; 

e. voor de gemeente Capelle aan den IJssel 
op het werkelijk aantal inwoners op dien 
datum van die gemeente, verminderd met 
het aant;,l inwoners, dat ingevolge deze be
schikking van die gemeente naar de ge
meente Rotterdam overgaat . 

s. Voor de berekening van het quotiënt 
bedoeld in artikel 16, tweede lid van het 
Financieele Verhoudingsbesluit v~or de ge
meenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 
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en Schipluiden, voor de rekeningsjaren, die 
aan I Augustus 1941 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeenten gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel rs van 
dat besluit, vermeerderd voor wat betreft de 
gemeente Rotterdam met het overeenkom
stige bedrag van elk der gemeenten Overschie, 
Schiebroek, Hillegersberg en IJsselmonde en 
met• een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van elk der gemeenten Kethel en Spa
land en Capelle aan den IJssel; 

voor wat betreft de gemeente Schiedam, 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van elk der gemeenten Kethel en Spa
land en V'laardiJ];ger-Ambacht ; 

voor wat betrè'ft de gemeente Vlaardingen 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van de gemeente Vlaardinger-Ambacht; 

voor wat betreft de gemeente Schipluiden 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van de gemeente Vlaardinger-Ambacht. 

De.ze gedeelten worden voor de aan het 
rekeningsjaar 1941 voorafgaande rekenings
jaren voor elk der genoemde gemeenten ver
kregen door vermenigvuldiging van de des
betreffende bedragen met een breuk, waar
van de noemer voorstelt het aantal inwoners, 
van elk der gemeenten Kethel en Spaland, 
Vlaardinger-Ambacht en Capelle aan den 
IJssel op 31 December 1940 en de teller he.t 
aantal inwoners, dat van elk dezer gemeenten 
ingevolge deze beschikking naar de desbe
treffende gemeente is overgegaan. 

6. Voor het rekeningsjaar 1941 wordt het 
bedrag van de uitgaven, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel rs van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, welke ten laste van de, 
ingevolge deze beschikking vergroote ge
meenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 
en Schipluiden zijn gebleven, vermeerderd 
met zeven twaalfde gedeelten van de over
eenkomstige bedragen en gedeelten van de 
overeenkomstige bedragen, welke met toe
passing van het bepaalde in het vorige lid 
voor het rekeningsjaar 1940 zijn verkregen. 

7. Het aldus vermeerderde bedrag der 
ten laste van elk der gemeenten Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen en Schipluiden blij 
vende uitgaven, als bedoeld in artikel IS van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, wordt 
berekend per inwoner van elk dier gem een
ten op r Januari van het met het rekenings
jaar gelijknamige kalenderjaar, vermeerderd, 
onderscheidenlijk verminderd met het aantal 
inwoners, waarmede krachtens deze beschik
king het bevolkingscijfer der betreffende ge
meente is toegenomen, onderscheidenlijk af
genomen. 

8. Reeds vastgestelde quotiënten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zoover 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën opnieuw vastgesteld 
met inachtneming van de bepalingen van 
dit artikel en voorts, voor zooveel d e ge
meente Rotterdam betreft; voor zoover nodig 
van de wet van 26 April 1940, Staatsplad 
no. 302, tot wijziging van de grens tusschen 
de gemeenten Rotterdam en Overschie. 

Artikel I 7 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 
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Artikel 17. 
r. Voor de vaststelling en verrekening 

van de garantieuitkeering, bedoeld in artikel 
J I van de wet van ·4 Maart 1935, Staatsblad 
n°. 74, en van de inhouding, bedoeld in ar
t ikel III van die wet, wordt deze beschikking 
geacht in werking te treden op I Mei 1942 . 

2 . Voor zoover betreft de termijnen, ver
vallende op of na I Augustus 1941, worden 
de met toepassing van het vorige lid voor de 
gemeenten Overschie, Hillegersberg en IJssel
monde voor het uitkeeringstijd vak I 94 r/ I 942 
vast te stellen uitkeeringen, voor!oopige uit
keeringen daaronder begrepen, uitbet aald 
aan de gemeente Rotterdam, verminderd m et 
de met toepassing van het eerste lid voor de 
gemeente S chiebroek voor hetzelfde tijdvak 
vast te stellen inhouding. 

3. De m et toepassing van het eerste lid 
voor de gemeenten Kethel en Spa/and, Ca
pelle aan den IJssel en Vlaardinger-Ambacht 
voor het uitkeeringstijdvak 1941/1942 vast 
te stellen uitkeeringen worden berekend per 
inwoner dier gemeenten op 31 December 1940. 

4. Voor eiken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeen
ten K ethel en Spa/and en Vlaardinger-Am
bacht overgaat naar de gemeenten Vlaar
dingen, Schiedam, Rotterdam of Schipluiden, 
ontvangen laatstgenoemde gemeenten een 
bedrag, gelijk aan negen twaalfde gedeelten 
van het ingevolge het vorige lid berekende 
bedrag per inwoner. 

5. Voor eiken 'inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Capelle aan den IJssel naar de gemeente 
R otterdam overgaat, keert de eerstgenoemde 
gemeente aan de laatstg1,noemde gemeente 
een bedrag uit, gelijk aan negen twaalfde 
gedeelten van het ingevolge het derde lid 
berekende bedrag per inwoner. 

Artikel r8 wordt gewijzigd en gerezen als 
volgt: 

Artikel 18. 
I. Aan de vergroote gemeente Rotterdam 

wordt ten laste van het gemeentefonds over 
het uitkeeringstijdvak 194~/1943 een uit
keering gedaan ten bedrage van 2/10 van 
het verschil tusschen de som der uitkeerin
gen, welke d e gemeenten R otterdam, Over
schie, Schiebroek, f'illegersberg en IJssel
monde volgens artikel 3, letter b (oud). der 
wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, over het uitkeeringstijdvak 
1934/1935 hebben genoten en de som van 
·de voor die gemeenten vastgestelde uitkee
ringen volgens artikel 3, letter c, dier wet 
over het u itkeeringstijdvak 1935/1936, en 
verm~erderd met een bedrag, berekend over
eenkomstig de volgende formule : 

(:: X c) + (~ X f) = X. 

In deze form ui e stellen voor: 
de letters a en d : het aantal it~woners der 

gemeente Capelle aan den IJssel, onderschei
denlijk der gemeente Kethel en Spaland, dat 
op 31 December 1940 gevestigd was in het 
gebied, dat ingevolge deze beschikking naar 
de gemeente Rotterdam is overgegaan 

de lettel'S b en e: het aantal inwoners der 
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gemeente Capelle aan den IJssel, onderschei
denlijk der gemeente Kethel en Spa/and op 
31 December 1940; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de 
gemeente Capelle aan den IJssel, onderschei
denlijk der gemeente Kethel en Spa/and, over 
het tijdvak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in het 
eerste lid. 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1 944 zal 
een uitkeering worden gedaan, gelijk aan 
1/ro van het in het eerste lid bedoelde ver
schil, vermeerderd met 1/2:,.,. 

2. Het bedrag, hetwelk krachtens het be
paalde in bet eerste lid aan de gemeente 
Rotterdam wordt uitgekeerd, wordt aange
merkt als garantie-uitkeering in den zin der 
wet van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74. 

3. Het bedrag van de garantie-uitkeering, 
als bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad n°. 74, voor de gemeente 
Capelle aan den IJssel wordt voor het uit
keeringstijdvak 1942/1943 verminderd met 
een gedeelte als wordt voorgesteld door het 

onderdeel 2 a x c van de in het eerste lid 
9b 

bedoelde formule, en voor het uitkeerings
tijdvak 1943/1944 met de helft daarvan. 

4. De garantie-uitkeering voor · de ver
groote gemeente Schiedam over het uitkee
ringstijdvak 1942/1943 wordt vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig de 
volgende formule: 

( 2a X c) + (2d X f) = x . 
9b 9e . 

In deze formule stellen voor: 
de letters a en d: het aantal inwoners 

onderscheidenlijk der gemeenten Kethel en 
Spa/and en Vlaardinger-Ambacht, dat op 
31 December 1940 gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking naar de 
gemeente Schiedam is overgegaan; . 

de letters ben c: het aantal inwoners onder
scheidenlijk der gemeenten Kethel en Spa
land en Vlaardinger-Ambacht op 31 Decem
ber 1940; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, onder
scheidenlijk voor de gemeenten Kethel en 
Spa/and en Vlaardinger-Ambacht, over het 
tijdvak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid . . 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering voor de vergroote gemeente Schie
dam wordt verhoogd, gesteld op de helft van 
het bedrag, voorgesteld door de letter x. 

5. De garantie-uitkeering voor de ver
groote gemeente Vlaardingen, over het tijd
vak 1942/1943 wordt vermeerderd met een 
bedrag, berekend overeenkomstig de volgen
de formule: 

2a 
9b X c = x. 

In -deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners der ge

meente Vlaardinger-Ambacht, dat op 31 De
cember 1940 gevestigd was in het gebied, 
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dat ingevolge deze beschikking naar de ge
meente Vlaardingen is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge- ' 
meente Vlaardinger-Ambacht op 31 Decem-
ber 1940; · 

de letter c: het-bedrag der garantie-uitkee
ring, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de ge
meente Vlaardinger-Ambacht, over het tijd
vak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid. 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wofdt het bedrag, waarmede de garantie 
1:1itkeering vGor de vergroote gemeente Vlaar
dingen wordt verhoogd, gesteld op de helft 
van hef bedrag, voorgesteld door dé letter x. 

6. De · garantie-uitkeering voor de ver
groote gemeente Schipluiden over het uitkee
ringstijdvak 1942/1943 wordt vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig 
de volgende formule: 

2a 
9b ~ C = x. 

In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners der ge

meente Vlaardinger-Ambacht, dat op 31 De
cember 1940 gevestigd was in het gebied, 
dat ingevolge deze beschikking naar de ge
meente Schipluiden is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente Vlaardinger-Ambacht op 31 December 
1940; 

de letter c: het bedrag der garantie-uit
keering, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de ge
meente Vlaardinger-Ambacht over het tijd
vak 1935/1936; 

de letter x : het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid. 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering voor de vergroote gemeente Schip
luiden wordt verhoogd, gesteld op de helft 
van het bedrag, voorgesteld door de letter x 

Deze beschikking, welke in de Nederland
sche Staatscourant zal worden geplaatst, 
wordt geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van den dag, waarop de beschil$.king 
van 24 Juli 1941, N°. 27141 B.B. (Bureau 
Staats- en Administratief Recht) in werking 
is getreden. 

's-Gravenhage, 25 Januari r.943. 
S.-G. v. h. Dep. van B. Z., FREDERlKS. 

-(Stct. no. 20) 
26 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, N°. 11 O.W.K., tot wijzi
ging van de Hooger-onderwijswet met 
betrekking tot het onderwijs in de He
breeuwsche taal aan de openbare gym
nasia. 

Op grond van de Verordening N°. 23/1940 
en in overeenstemming met de § § 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Art. 1. De Hooger-onderwijswet wordt ge
wijzigd als volgt: 

I. In het tweede lid van artikel 5 vervalt: 
.,N. de Hebreeuwsche taal;". 

2. In het derde lid van artikel 5 wordt de 
tweede volzin gelezen: 

Het volgen van de lessen in deze vakken 
mag echter niet verplicht gesteld worden. 

3. In artikel 16 vervalt het bepaalde 
onder f. 

Art. 2. Dit besluit, hetwelk in de Nederland
sche Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op I September 1943. 

's-Gravenhage, 26 Januari 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., VAN DAM. 

(Stct. no. 20) 
26 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschàp en Kultuurbe
scherming, N°. 12 O.W.K., tot wijzi
ging van het leerplan voor de openbare 
gymnasia, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°.213), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd, met be
trekking tot het onderwijs in de He
breeuwsche taal. 

Op grond van artikel 7 der Hooger-ondder
wijswet en in overeenstemming met de § § 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. Het Koninklijk besluit van 7 Juni 
1919 (Staatsblad n°. 313), o.m. tot vaststelling 
van een leerplan voor de openbare gym1 asia 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van den Secre~ 
tarîs:Generaal van het Departement van Op
voedmg, '!'-7etenschap en Kultuurbescherming 
van 2 Juh 1941, n°. 163 O.W.C., wordt gewij
zigd als volgt : 

1. Hef laatste lid van artikel 3 wordt gekl-
zen: · 

Wordt daarenboven onderwijs gegeven in 
het vak, vermeld in genoemd artikel 5, onder 
o, dan rekenen de daaraan te besteden le~uren 
bij de toepasing van de twee vorige zinsneden 
niet mede. · 

2. In artikel 4 vervalt het bepaalde 
onder n. 

3. In de lessentabel voor de openbare "Ym
nasia vervalt het vak Hebreeuwsch. 

Artikel II. Dit besluit, hetwelk. in de Ne
derlandsche Staatscourant zal worden ge
plaatst, treedt in werking op 1 September 
1943. 

's-Gravenhage, 26 Januari 1943. , 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. ~n K., VAN DAM . 

(Stct. no. 42) 
28 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot afwijking van be
palingen van de Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476) in verband met evacuatie
maatregelen. 

Op grond van § 1 der Verordening No . . 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder "Secre
taris-Generaal": den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken. 

2. 1. Krachtens beschikking van den 
Secretaris-Generaal kan, in afwijking van de 
bepalingen van de Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476), de houder van een volledige 
vergunning, een tapvergunning, een slijtver
gunning, een hotelvergunning of een verlof 
A, die zijn bedrijf wegens evacuatie van het 
gebied, waarin het perceel, voor hetwelk die 
vergunning of dat verlof A geldt, is gelegen, 
in dat perceel niet meer kan uitoefenen en 
aan wien door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart een vestigings. 

. vergunning in een andere gemeente is ver
leend, zijn bedrijI op overeenkomstige wijze 
tijdelijk uitoefenen in één of meer localiteiten 
van het perceel, waarvoor de vestigingsver
gunning geldt. 

2. In deze beschikking kunnen voorwaar
den worden opgenomen betreffende de uit
oefening van het bedrijf. 

3. De vergunninghouder of de houder van 
een verlof A, die zijn bedrijf tijdelijk in een 
andere gemeente wenscht uit te oefenen, 
dient zijn daartoe strekkend verzoek aan den 
Secretaris-Generaii,l in door tusschenkomst 
van den Evacuatie-Hulpdienst van de Ka
mer van Koophandel en Fabrieken, waar
onder zijn bedrijf ressorteert. 

4. 1. Alvorens op het verzoek te beschik
ken wordt door of vanwege den Secretaris
Generaal de burgemeester der gemeente, 
waar het bedrijf tijdelijk zal worden uitge-
oefend, gehoord. • 

2. In de beschikking van den Secretaris
Generaal wordt een omschrijving opgenomen 
van de localiteit of localiteiten, waarin het 
bedrijf tijdelijk zal worden uitgeoefend, met 
vermelding van de oppervlakten. 

3. De beschikking wordt in afschrift toe
gezonden aan den burgemeester der gemeente, 
waar de vergunning of het verlof A is ver
leend, en aan den burgemeester der gemeen
te, waar het bedrijf tijdelijk zal worden uit
geoefend. 

5. Indien de vergunninghouder of de hou
der van een verlof A, die zijn bedrijf tijdelijk 
in een andere gemeente uitoefent, in om
standigheden komt te verkeeren, die grond 
opleveren, tot intrekking van zijn vergunning 
of van zijn verlof A, geeft de burgemeester 
der gemeente, waar het bedrijf tijdelijk wordt 
uitgeoefend, daarvan onverwijld kennis aan 
den burgemeester der gemeente, waar de ver
gunning of het verlof A werd verleend, en aan 
den inspecteur van de Volksgezondheid, belast 
met de zaken, rakende de drankbestrijding. 

6. Op de localiteit of localiteiten, waarin 
de vergunninghouder of de houder van een 
verlof A tijdelijk zijn öedrijf uitoefent, zijn 
van overeenkomstige toepassing: 

1°. de artikelen II, 54, 55, 56, 57 en 58 
van de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476); 

2°. de bepalingen der gemeentelijke verorde
ningen en der politievoorschriften, betrekking 
hebbende op inrichtingen, waarvoor een vèr
gunning of een verlof A ingevolge de Drank. 
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wet (Staatsblad 1931, n°. 476) is verleend. 
7. De Secretaris-Generaal trekt hetzij 

ambtshalve, hetzij op voorstel van den bur
gemeester der gemeente, waar het bedrijf tij
delijk wordt uitgeoefend, een op grond van 
artikel I vastgestelde beschikking in: 

1°. indien het geëvacueerde gebied weder 
voor bewoning wordt vrijgegeven en rede
lijkerwijze kan worden aangenomen, dat het 
bedrijf weder in de oorspronkelijke gemeente 
kan worden uitgeoefend; 

2°. indien de vergunninghouder of de 
houder van een verlof A de tijdelijke uitoefe
ning van zijn bedrijf vrijwillrg staakt; 

3°. indien in strijd wordt gehandeld met 
een der in de beschikking opgenomen voor
waarden; 

4°. indien zich overigens omstandigheden 
voordoen, die naar het oordeel van den Se
cretaris-Gen~aal de verdere uitoefening van 
het bedrijf in een andere gemeente onge
wenscht maken. · 

8. 1. Een op grond van artikel 2 vastge
stelde b eschikking vervalt, indien de betrok
ken vergunning of het verlof A vervalt of 
onherroepelij k is ingetrokken. 

2. De burgemeester van d~ gemeente, 
waar de vergunning of het verlof A is ver
leend, geeft van dit vervallen of van deze 
intrekking onverwijld kennis aan den Secre
taris-Generaal en aan den burgemeester 
van de gemeente, waar het bedrijf tijdel ijk 
wordt uitgeoefend. • 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging en heeft terugwer
kende kracht tot 15 December 1942. · 

Amsterdam, 28 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 21) 
29 Januari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Justitie, 6° Afd., N°. 1171, betreffende 
de bevoegdheid van de plaatselijke hoof
den van politie tot het uitvaardigen van 
strafbeschikkingen. 

Op grond van de artikelen 9 en 29 der 
Verordening N°. 99/1942 betreffende straf
bevelen, strafbeschikkingen en aan kosten 
onderworpen waarschuwingen, en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van, den Rijkscommissaris 
voor het' bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
De plaatselijke hoofden van politie in ge

meenten van minder dan tien duizend in
woners kunnen bij strafbeschikking enkel 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden, 
hechtenis van ten hoogste vijf dagen of ver
beurdverklaring van voorwerpen opleggen. 

Artikel 2. 
Dit Besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 29 Januari 1943. 

S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 
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(Stct. no. 27) 
6 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. No. 1 B.B., 
betreffende het geven van inlichtingen 
uit het bevolkingsregister of verblijf
register en de heffing van rechten t er 
zake. (Legèsbesluit Bevolkingsregisters). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald: · 

Artikel 1. 
(1) Behoudens het nader in dit besluit be

paalde, is het gemeentebêstuur bevoegd in
lichtingen uit het bevolkingsregister of uit 
het verblijfregister te verstrekken of te doen 
verstrekken, dan wel, zonder opgave van 
redenen, geheel of ten deele te weigeren of te 
doen weigeren . 

(2) Met inlichtingen worden voor de toe
passing van dit besluit ten deze gelijkgesteld 
opgaven, bewijzen of verklaringen van op
neming of afvoering, uittreksels, afschriften 
fotokopieën, reproducties, verificaties en 
wijzigingen, of aanvullingen van alle zooda
nige inlichtingen. 

(3) De uit het bevolkingsregister of uit het 
verblijfregister verkregen inlichtingen mogen, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toe
stemming van het gemeentebestuur, door den 
aanvrager niet worden gepubliceerd of an
derszins bekendgemaakt, noch aan derden 
worden verstrekt of medegedeeld, noch ten 
behoeve van d erden worden verwerkt. 

(4) Het bepaalde in het derde lid is niet 
van toepassing op inlicht ingen, bestemd 
voor ambtelijke doeleinden. 

Artikel 2. 
(1) Elke inlichting omvat ten hoogste de 

enkelvoudige gegevens van vijf vakken van 
de persoonskaart of de hiermede overeen
komende gegevens van andere deelen van 
het bevolkingsregister of van het verblijf
register. 

(2) Het Hoofd der Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters kan bepalen of besli~sen 
in welken vorm de inlichtingen moeten 
worden gevraagd. 

Artikel 3. 
(1) Het gemee11tebestuur wijst één of 

meer ambtenaren van het bevolkings1·egis
ter aan, die, met uitsluiting van anderen, 
gemachtigd zijn, overeenkomstig hun in
structie, inlichtingen te verstrekken of te 
weigeren. De desbetreffende beschikking 
wordt onverwijld ter kennis gebracht van 
het Hoofd der Rijksinspectie van de Bevol
kingsregisters. 

·(2) Anderen d an de aangewezen ambte
naren worden, behoudens voorafgaande al
gemeene of bijzondere goedkeuring van het 
Hoofd der Rijksinspectie van d e Bevolkings
registers, niet tot het bevolkingsregister of 
het verblijfregister toegelaten. Een aange
wezen of een toegelaten ambtenaar mag -
behoudens vergunning van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken - noch rechtstreeks noch 

K 2663 
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zijdelings betrokken zijn bij belangen, waar
voor doorloopend of periodiek inlichtingen 
uit het bevolkingsregister of het verblijf
register noodig of wenschelijk zijn. 

(3) Gegen een weigering of een voorwaar
delijke goedkeuring van het Hoofd der Rijks
inspectie van de Bevolkingsregisters staat 
voor het gemeentebestuur beroep open bij 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

(4) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken bepaalt 
in welke gevallen tijdelijk of duurzaam van 
den eisch, gesteld in het tweede lid, moet 
worden afgeweken. 

Artikel 4. 
(1) Alle inlichtingen uit het bevolkings

register of het verblijfregister, in het open
baar belang gevraagd door of namens open
bare ambtenaren of hoofden van openba~e 
of semi-openbare diensten, instellingen en 
bedrijven, worden zoo spoedig mogelijk 
verstrekt. 

(2) Met afwijking in zooverre vat:i het be
paalde in artikel 1, eerste lid, worden inlich
tingen, gevraagd omtrent een vroeger of 
tegenwoordig adres, of, in het persoonlijk 
belang van den verzoeker, omtrent hem zelf 
of zijn bloed- of aanverwanten, steeds ver
strekt, tenzij blijkt, dat tegen die verstre~-· 
king uit overwegingen van maatschappehJ
ken aard of anderszins bezwaar bestaat. 
_ (3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken kan be
slissen of bepalen, dat inlichtingen aan 
anderen dan de in het eerste lid bedoelde 
personen verstrekt moeten worden. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken be
slist in geval van twijfel of een arnbtei:i,_aar, 
d ienst, · instelling of bed rijf is te begnJPen 
onder de in het eerste lid bedoelde . 

Artikel 5. 
(1) Geen inlichtingen worden verstrekt om

trent vroeger of tegenwoordig verblijf in een 
krankzinnigengesticht, in een strafgevangenis 
of in een huis van bewaring, in een Rijkswerk
inrichting, in een tuchtschool of in een reclas
seerinfisinstelling, voor zo~veel. betr~ft h~n, 
die beliooren tot de bevolkmg voor w1e de m
richting of instelling bestemd is, omtrent 
buitenechtelijke geboorten .of -samenwoning, 
omtrent ontheffing of ontzetting uit de 
ouderlijke macht, omtrent doodsoorzaken, 
tenzij voldoende blijkt, dat de inlichtingen 
n oodig zijn voor ambtelijk gebruik, dan wel 
ter uitvoering van wettelijke bepalingen of 
voor een philanthropisch of wetenschappelijk 
doel, of tenzij de verstrekking in een bij
zonder geva.1 noodzakelijk of wenschelijk 
wordt geacht. 

(2) Omtrent de in het eerste lid bedoelde 
inlichtingen is een iè der, voor zooveel moge
lijk, tot geheimhouding verplicht. 

Artikel 6. 
(1) Voor inlichtingen uit het bevolkings

-register of uit het verblijfregister worden 
geen andere rechten geheven dan die, be
paald bij dit besluit . 

(2) De ingevolge dit besluit geheven 
Aanvulling L . & S. 1943 
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rechten komen ten bate van de gemeentekas, 
met uitzondering van die, bedoeld in artikel 
15, welke ten bate van 's Rijks kas komen. 

(3) Ter zake van opneming in, afvoering 
van of wijziging van het bevolkingsregister 
of van het verblijfregister worden geen rech
ten geheven. 

Artikel 7. 
(r) ,tl:et afwijking in zooverre van het

geen tfaarorntrent is bepaald in bijzondere 
wetten, verordeningen en besluiten, wordt, 
behoudens het bepaalde in artikel 8, voor 
elke inlichting uit het bevolkingsregister of 
uit het verblijfregister een recht geheven. 

(2) Ook indien een gevraagde inlichting 
niet leidt tot het beoogde gevolg, is het in het 
eerste lid bedoelde recht verschuldigd . 

(3) Indien een gevraagde inlichting noo
dig is in het persoonlijk belang van d en ver
zoeker, kan zij, op grond van onvermogen, 
kosteloos worden verstrekt. 

Artikel 8. 
(1 ) Van de betaling van het in artikel 7, 

eerste lid , bedoelde recht zijn vrijgesteld: 
1) de Depa rtementen van Algemeen Be

stuur; 
2) de Rijksinspectie van de Bevolkings-

registers; 
3) de provinciale besturen; 
4) de gemeentebesturen; 
5) de burgerlijke stand ; 
6) het Centraal bureau voor de statistiek; 
7) de politie; 
8) het openbaar ministerie; 
9) de belastingdienst; 

ro) andere door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken bij beschikking aan te wijzen open
bare of semi-openbare diensten en inst el
lingen, 

een en ander voor zooveel de inlichtingen 
worden gevraagd ten behoeve van den in
wendigen dienst en mits op de aanvrage naa r 
de onderhavige bepaling of naar de desbe
treffende beschikking is verwezen. 

(2) Indien door de in het eerste lid be
doelde diensten of instellingen inlichtingen 
worden gevraagd tot een aantal of in een 
omvang, welke buiten verhouding groot is 
te achten, zijn de bepalingen van artikel 9 of 
artikel ro van toepassing, met dien verstande, 
dat aan de Rijksinspectie van de Bevolkings
registers alle inlichtingen steeds kosteloos 
worden verstrekt. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken be
slist in geschillen, welke uit het bepaalde 
in het tweede lid voortvloeien. 

Artikel 9. 
(1) Voor de heffing van het in artikel 7, 

eerste lid , bedoelde recht wordt onder
scheiden naar: 

r) openbare of semi-openbare diensten, 
instellingen en bedrijven; 

2) particulieren of particuliere instellin
~n en bedrijven. 

(2) Door openbare , of semi-openbare 
diensten, instellingen en bedrijven is ver
schuldigd: 

1) 11:onder abonnement: 
voor elke inlichting . . . . . f 0.05 

2 
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2) bij geldig blijvend abonnement: 
voor 100 inlichtingen. . 4 .75 

" 500 " 22.50 
" 1000 42 . 50 
n I0,000 0 • • • 400.-

(3) Door particulieren of particuliere in
stellingen en bedrijven is verschuldigd: 

I) zonder abonnement : 
voor elke inlichting . .. . f 0.50 

2) bij abonnement met een geldig
heidsduur van een jaar: 
voor 25 inlichtingen . 10.-

100 " 35.-
,, 500 150.-'-
,, I ,000 " 200.-
" I0,0,00 ,, • . . I000.-

(4) In een bijzonder geval kan het gemeen
tebestuur een abonnement met een geldig
heidsduur van ten hoogste een jaar aangaan 
voor de verstrekking van meer dan 10,000 
inlichtingen tegen een daarvoor te bepalen 
tarief. 

Artikel 10. 

Aan de in het voorgaand artikel genoemde 
tarieven zijn niet onderworpen de bijzondere 
inlichtingen, welke worden verstrekt ten 
aanzien van niet met name of adres aange
duide of aan te duiden personen of groepen 
van personen, ten behoeve waarvan het be
volkingsregister dient te worden doorloopen, 
ten einde de verlangde gegevens op te sporen. 
Voor de verstrekking van deze bijzondere 
inlichtingen is voor elk uur, daaraan besteed 
- gedeelten van een uur voor een geheel ge
rekend - verschuldigd een bedrag van f 2.50. 

Artikel II. 

(I) De voor een inlichting of voor een 
abonnement verschuldigde kosten moeten 
bij vooruitbetaling worden voldaan. Geheele 
of gedeeltelijke terugbetaling van niet of niet 
ten volle gebruikte abonnementen vindt niet 
plaats. 

(2) Een abonnement wordt geacht te 
zijn aangegaan op den dag, waarop het ver
schuldigde bedrag is voldaan, tenzij een 
latere datum is overeengekomen. 

(3) Elk abonnement wordt gesteld op 
naam van den aanvrager; het is noch geheel 
noch gedeeltelijk voor overdracht op anderen 
vatbaar. 

(4) Aan openbare of semi-openbare dien
sten, instellingen of bedrijven kan door het 
gemeentebestuur op verzoek worden toege
staan af te wijken van het bepaalde in het 
eerste lid, in dien zin, dat voldoening van de 
verschuldigde kosten éénmaal per kwartaal 
plaats vindt. 

Artikel 12. 

(1) Het gemeentebestuur verstrekt aan 
ieder geabonneerde een behoorlijk gedagtee
kende "verklaring van abonnement", ver
meldende hetgeen is bepaald in artikel I. 
derde lid, en in artikel II, derde lid, den 
geldigheidsduur en het aantal inlichtingen, 
waarvoor het abonnement is aangegaan. 

(2) De geabonneèrde is verplicht desver
langd de "verklaring.van abonnement" over 
te leggen of te vertoonen. 

(3) Andere bescheiden dan de in het eerste 
lid bedoelde "verklaring van abonnement" 
worden niet verstrekt. 
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Artikel 13. 

(I) Dè Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken kan 
bepalen, dat inlichtingen, gevraagd ten be
hoeve van een wetenschappelijk of philan
thropisch doel, tegen abonnementstarief zul-
len worden verstrek•. · 

(2) Hij kan bepalen, dat aan door hem aan 
te duiden particulieren, particuliere instel
lingen en semi-openbare diensten, instellin
gen of bedrijven inlichtingen niet of niet bij
abonnement of slecJ;its tot een beperkt aantal 
of in een beperkten vorm of omvang mogen 
worden verstrekt. 

Artikel 14. 

(1) In een geval, als bedoeld in a rtikel II, 
vierde Jid; zoomede in elk geval van abonne
ment, opent de aangewezen ambtenaar van 
het bevolkingsregister een staffelrekening, 
waarin de aantallen verstrekte inlichtingen 
geregeld worden geboekt. 

(2) Het Hoofd der Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters kan op verzoek van het 
gemeentebestuur afwijking toestaan van het 
bepaalde in het eerste lid. 

Artikel 15 . 

De bepalingen van dit besluit zijn van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de verstrekking van inlichtingen uit het cen
trale bevolkingsregister, het schakelregister. 
de persoonskaartenarchieven en het per
soonsbewijzenregeister, in beheer · bij de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, 
met dien verstande, dat de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, voor zooveel noodig, nadere 
regelen stelt met betrekking tot verrichtin
gen, welke onder inlichtingen niet zijn be-
grepen. -

Artikel {6. 
(1) Op den dag van het in werking treden 

van dit besluit vervallen de artikelen 103 . 
104, 105, 106, 107, 108 en 139 van het Besluit 
bevolkingsboekhouding, Staatsblad 1936, no. 
342, sedert gewijzigd, zoomede de bepalingen 
der plaatselijke belastingverordeningen, in 
zoove.rre deze betrekking hebben op het ver
strekken van imlichtingen uit het bevolkings
register of het verblijfregister. 

{z) De abonnementen, geldende op het 
tijdstip van het in werking treden van dit 
besluit, blijven hun geldigheid behouden 
zonder dat eenige bij - of terugbetaling zal 
1>laats vinden, met d1en verstande, dat van 
het oogenblik der afkondiging van dit be
sluit af abonnementen slechts mogen worden 
verstrE;Jct of verlengd tegen de in dit besluit 
genoemde tarieven. 

Artikel 17. 

(1) Overtreding van de bepalingen vari_ 
dit besluit wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

(2) De feiten, bij dit besluit strafbaar ge
steld, worden als overtredingen beschouwd. 

Artikel 18. 

Dit besluit, dat wordt aangehaald als. 
"Leges besluit Bevolkingsregisters". wordt 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
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en treedt in werking een maand na de dag- · 
teekening van plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenha-ge, 6 Februari 1943. 
De S.-G. u. h. Dep. u. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 55) 
6 Februari 1943 BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken , 269 D/doss. 68, Afd. 
Volksgezondheid, tot toepassing van de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
blad 1935, n°. 793) (Aroma-, Jus- en 
Soepbesluit 1943). 

Op grond van de artikelen 14 en 15 van de 
Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) en in 
overeenstemming mf.t de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Neder!andsche gebied , 

1 wordt, gelet op het advies der Commissie, 
bedoeld in artikel 17 van die Wet, bepaald: 

Art. 1. Aangeduid mag . uitsluitend en 
nfoet worden met een der namen: 

1. Extract-blokje, extract-tablet, extract
korrels, extract-poeder of extract-pasta, de 
waar, die in eigenschappen en/of uiterlijk 
voorkomen gelijkt op een der waren, genoemd 
in het 4de lid van artikel I van het Vleesch
extractenbesluit (Staatsblad van 23 Augustus 
1924, n°. 428, zooals dit is gewijzigd), voor 
zoover deze waar niet is aangeduid overeen
komstig het tweede of derde lid van dit 
artikel; 

2. Soepblokje, soeptablet, soep gedroogd 
of soep in drogen vorm, soepkorrels, soep
poeder of soeppasta, eventueel samengesteld 
met een voorafgaand woord, dat de soort 
aangeeft, de waar in drogen vtfm of als 
pasta, welke blijkens vermelding op de ver
pakking of op eenig bijgevoegd drukwerk of 
schiftuur, bestemd is ter bereiding van soep; 

3. Jusblokje, justablet, juskorrels, jus
poeder of juspasta, eventueel samengesteld 
met een voorafgaand woord, dat de soort 
aangeeft, de waar in drogen vorm of als 
pasta, welke blijkens vermelding op de ver
pakking of op eenig bijgevoegd drukwerk of 
schriftuur, bestemd is ter bereiding van jus; 
het woord "jus" mag in deze aanduidingen 
vervangen worden door het woord "saus"; 

4. Spijs(spijzen)-aroma, soep(soepen)-aro
ma of spijs(spijzen)- en soep(soepen)-aroma, 

de vloeibare waar in hoofdzaak verkregen 
door afbraak van eiwitten, gist. Pn eiwitrijke 
stoffen en bestemd om te worden toegevoegd 
aan soepen, spijzen, jus enz., ter verbetering 
van geur en smaak; 

5. Plantenextráct, de vloeistof, verkregen 
door verwerking van groenten, kruiderijen, 
gist enz., welke dient - ter verbetering van 
geur en smaak van spijzen; plantenextract, 
bereid door verwerking van sojaboonen, mag 
worden aangeduid als soja; 

6. Pikante saus, of ketchup, of saus zon
der olie voor sla - de aanduidingen van meer 
dan één woord als één onsplitsbaar geheel te 
gebruiken - alle andere vloeibare producten, 
waarvan planten- of specerijenextracten, al 
dan niet bewerkt, karakferistieke bestand
deelen zijn en waaraan azijn, keukenzout, 
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suiker, specerijen, meel en andere stoffen 
kunnen zijn toegevoegd en welke dienen om 
spijzen een pik~nten bijsmaak te ver1eenen. 

2. I. De waren, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 1, moeten voldoen aan de vol
gende eischen; 

a. het gehalte aan totaal stikstof mag 
niet lager zijn dan 3 pct.; 

b. het gehalte aan aminozuurstikstof mag 
niet lager zijn dan 1.5 pct.; 

c. het gehalte aan keukenzoutvrije droge 
stof mag niet lager zijn dan 30 pct. 

2. De waren, in dit artikel bedoeld, moe
ten, volgens het op of bij de verpakking aan
gegeven voorschrift bereid, een smakelijke, 
op bouillon gelijkende, vloeistof opleveren. 

3. 1. De waren, lj>edoeld in het tweede 
lid van .trtikel 1, moeten, bereid uitsluitend 
met water, in de hoeveelheid, aangegeven in 
het op, of bij de verpak~ing bijgevoegde 
voorschrift, een smakelijke soep opleveren, 
waarvan het keukenzoutgehalde niet meer 
dan 18 gram per liter mag bedragen. Zij 
moeten een gehalte van ten minste 50 pct. 
keukenzoutvrije droge stof bezitten. 

2. Indien de soortaanduiding de aan
wezigheid van vleesch of vlteschextract zou 
kunnen doen veronderstellen, moet I liter 
van de volgens het op, of bij de verpakking 
aangegeven voorschrift bereide en voor het 
gebruik gereedzijnde soep ten minste 0 .25 
gram kreatinine, afkomstig van in de waar 
verwerkt vleesch of vleeschextract, bevatten. 

3. Indien de soortaanduiding de aan
wezigheid van bouillon zou kunnen doen ver
onderstellen, moet I liter van de volgens het 
op, of bij de verpakking aangegeven voor
schrift bereide en voor het gebruik gereed 
zijnde soep ten minste 0.08 gram kreatinine, 
afkomstig van in de waar verwerkt vleesch 
of vleeschextract, bevatten. 

4. Voor zoover de waar niet voldoet aan 
de eischen, in de twee vorigé alinea's gesteld, 
mag de aanduiding van geur en smaak, welke 
de aanwezigheid van vleesch, vleeschextract 
of bouillon zou kunnen doen veronderstellen, 
uitsluitend zijn aangegeven door een samen
stelling van het woord "smaak", op de 
volgende wijze: 

"Soeptáblet 
(met) vleeschsmaak". 

"Soep pasta 
(met) kippensoep

smaak''. 
4. 1. De waren, bedoeld in het derde lid 

van artikel 1, moeten, bereid uitsluitend met 
water in de hoeveelheid, aangegeven in het 
op, of bij de verpakking aangegeven voor
schrift, een smakelijk en op jus, onderschei
denlijk saus, gelijkend product opleveren, 
waarvan het keukenzoutgehalte niet meer 
dan 25 gram per liter mag bedragen. Zij 
moeten een gehalte van ten minste so I>Ct. 
keukenzoutvrije droge stof bevatten. 

2. Indien de soortaanduiding de aan
wezigheid van vleesch of vleeschextract zou 
kunnen doen veronderstellen, moet I liter 
van de volgens het op, of bij de verpakking 
aangegeven voorschrift bereide jus, onder
scheidenlijk saus, ten minste 0.25 gram 
kreatinine, afkomstig van in de waar ver
werkt vleesch of vleeschextract, bevatten. 

5. De waren, bedoeld in het vierde lid 
van artikel 1, moeten voldoen aan de vol
gende eischen: 
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a. het soortelijk gewicht bij 15° C moet 
ten minste 1 .25 bedragen; 

b. het gehalte aan totaal stikstof mag niet 
lager zijn dan 3 pct.; 

c. het gehalte aan aminozuurstikstof mag 
niet lager zijn dan 1 .5 pct.; 

d. het gehalte aan keukenzoutvrije droge 
stof moet ten minste 25 pct. bedragen. 

6. De als plantenectracten aangeduide 
waren moeten voldoen aan den eisch, dat 
het gehalte aan keukenzoutvrije droge stof 
ten minste 20 pct : moet bedragen. 

7. De als pikante saus, of ketchup, of 
saus zonder olie voor sla aangeduide waren 
moeten voldoen aan den eisch, dat het ge
halte aan keukenzoutvrije droge stof ten 
minste 10 pct. moet bedragen. 

8. I. Indien aan de aanduiding van een 
waar, in dit besluit genoemd, zijn toegevoegd 
de woorden "met vet" of een vermelding van 
overeenkomstige beteekenis, of indien deze 
woorden op eenig deel d er verpakking aan
wezig zijn, dan moet die waar ten minste 
10 pct. vet bevatten. . 

2. Is op eenig deel der verpakking het 
woord "vetrijk" of een vermelding van over
eenkomstige beteekenis gebezigd, dan moet 
die waar ten minste 25 pct. vet bevatten. 

3. In, op, of aan de verpakkingen of om
hulsels van de waren, in het eerste, vierde, 
vijfde en zesde lid van artikel I genoemd, 
mogen geen woorden of afbeeldingen voor
komen, welke de aanwezigheid van vleesch 
of vleeschextract zouden kunnen doen ver
onderstellen. 

9. De waren, in dit besluit genoemd, 
moeten voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten bereid zijn uit deugdelijke, 
voor de bereiding van eet- en drinkwaren, 
geschikte, grondstoffen; 

b. synthetisch bereide kleurstoffen moeten 
afwezig zijn met uitzondering van eenig 
naphtolgeel-~ (kalium- of natriumzout van 
2-4 dinitro-1-naphtol-7-sulfozuur), voor zoo
ver afkomstig van in de waar verwerkte ver
micelli. Indien de waar overeenkomstig het 
slot van het derde lid van artikel I is aan
geduid met het woord "saus" en kennelijk is 
bestemd ter vervanging van botersaus, mag 
ook naphtolgeel-S aanwezig zijn, tot ten ~ 
hoogste 0.25 %o (25 mg per 100 g der waar), 

c. met uitzondering van de in artikel 1, 
zesde lid, genoemde waren, welke per kilo- · 

, gram ten hoogste 250 mg benzoëzuur als 
zoodanig, of in den vorm van benzoaat 
mogen bevatten, moeten conserveermiddelen, 
met uitzondering van keukenzout, afwezig 
zijn ; 

d. waardelooze vulstoffen en voor de 
gezondheid schadelijke stoffen moeten af
wezig zijn; 

e. zij mogen niet duf, noch schimmelig, 
noch op andere wijze bedorven zijn en mogen 
niet alkalisch reageeren op lakmoespapier. 

10. 1. Op de verpakking der in dit besluit 
genoemde waren moet de naam of het merk 
van den fabrikant, of van den voor de samen
stelling van het product verantwoordelijken 
wederverkooper, op zóódanige wijze zijn ver
meld, dat de herkomst duidelijk blijkt . 

2. Op de buitenzijde van de verpakking 
van de in het eerste, tweede en derde lid van 
artikel I genoemde waren moet tevens een 
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duidelijk en voo> den kooper gemakkelijk 
leesbaar en uitvoerbaar voorschrift voor
komen, waarin moet zijn vermeld": de hoe
veelheid van het volgens dit voorschrift te 
bereiden product van de in die verpakking 
aanwezige waar, uitgedrukt in liters (voor 
soepen mag dit ook aangegeven zijn in 
borden, waarbij I bord gelijkgesteld wordt 
met 250 cm3). 

11. 1. Op de buitenzijde van de ver
pakkingen van de in dit besluit bedoelde 
warell- en van de kennelijk als zoodanig voor
handen waren moet voorkomen één, -doch 
niet ·meer dan één, der aanduidingen, welke 
de waar volgens de bepalingen van dit 
besluit moet dragen. 

Deze aanduiding mag niet door vegen zijn 
uit te wisschen en moet duidelijk leesbaar en 
zichtbaar zijn. Vermeldingen, als bedoeld 
in artikel 3, vierde lid, en in artikel 8, moeten, 
wat grootte en dikte van letters betreft, 
kleiner zijn dan de verplichte aanduiding. 

2. Behoudens het in het derde lid van 
dit artikel bepaalde, moeten de in het eerste 
lid van tlit artikel bedoelde aanduidingen 
bestaan uit letters van ten minste 2 cm 
(0.20 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 2 mm (0.002 m), indien de hoeveelheid 
der waar, in de verpakking aanwezig, grooter 
is dan 2 kg of 2 liter, en van ten minste 4 mm 
(0.004 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 0.5 mm (0,0005 m), indien deze hoe
veelheid 2 kg, bij vloeistoffen 2 liter, of 
kleiner is. 

3. Het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel is niet van toepassing, indien de 
hoeveelheid der waar, in de verpakking aan
wezig, 100 gram of minder bedraagt, in welk 
geval de aanduidingen moeten bestaan uit 
letters va4..ten minste 2 mm (0.002 m) hoogte 
bij een llJ'ldikte van ten minste 0 .5 mm 
(0.0005 m), met uitzondering van aandui
dingen op hoeveelheden van minder dan 
10 gram, welke aanduidingen moeten bestaan 
uit letters van ten minste I mm (0.001 m) 
hoogte bij een lijndikte van ten minste 
0.3 mm (0.0003 m). 

4. Onjuiste aanduidingen of aanduidingen 
in woord of beeld, welke misleidend zijn of 
tot misvatting aanleiding kunnen geven, 
mogen noch op de waren, in dit besluit 
genoemd, noch in, bij, of op haar verpak
kingen voorkomen. 

12. 1. De verpakkingen, waarin de waren, 
in dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede 
de omhulsels die r verpakkingen, moeten, 
voor zoover zij bestemd of geschikt zijn om 
met den inhoud aan de verbruikers te worden 
afgeleverd, aan de buitenzijde zijn voorzien 
van een aanduiding, aangevende de hoeveel
heid der in de verpakking aanwezige waar. 

2. Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn uit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van de 
verpakking, waarop de naam der waar voor
komt, met uitzondering van verpakkingen, 
inhoudende minder dan 10 gram, in welk 
geval de aanduiding ook op een ander vlak 
der verpakking mag zijn aangebracht. 

Zij moet bestaan uit één der woorden 
,,inhoud" of "netto", vergezeld - voor vloei
bare en stroperig vloeibare waren - van de ,, 
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in liters en/of onderdeelen van liters uitge
drukte hoeveelheid, of - voor de overige 
waren - van de in kilogrammen en/of 
grammen uitgedrukte hoeveelheid der waar 
en mag geen grootere hoeveelheid aangeven 
dan die, welke aan waar in de verpakking 
aanwezig is . 

Voor de afmetingen der letters en cijfers 
dezer aanduiding gelden dezelfde eischen als 
waaraan de letters der benaming, krachtens 
artikel II, moeten voldoen. 

13. Voor de beoordeeling of de waren, 
in dit besluit bedoeld, voldoen aan de daarin 
gestelde eischen, moet gebruik worden ge
maakt van de bij dit besluit behoorende on
derzoekingsmethoden, voor zoover deze daar
voor toereikend zijn. 

14. r. Dit besluit kan worden aange
haald onder den titel van Aroma-, Jus- en 
Soepbesluit 1943 en treedt in werking met 
ingang van r April 1943. 

2. Met ingang van genoemden datum 
worden in artikel 7, onder r , van het Meel
besluit (Staatsblad 1924, r 0 • 313), zooals dit 
is gewijzigd, de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. in plaats van de woorden: ,,een on
schadelijke kleurstof, een bindmiddel, keu
kenzout" worden gelezen de woorden: een 
bindmiddel, keukenzout (dit tot ten hoogste 
5 pct .); 
, b. achter het woord "toegevoegd" worden 

ingevoegd de woorden: een onschadelijke 
kleurstof, alsmede. 

Amsterdam, 6 Februari 1943 . 
Wnd. S. -G. v.h . Dep. S. Z ., VERWEY. 

METHODEN VAN ONDERZOEK, BEHOORENDE 
BIJ HET AROMA-, Jus- EN SOEPBESLUIT' 1943. 

I. Water. 
Een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid 

der waar, die ongeveer 2 g droge stof bevat, 
wordt gebracht in een vooraf gewogen porce
leinen of glazen schaaltje met vlakken bodem, 
waarin zich 20 tot 25 g zand, alsmede een 
glazen staafje bevinden. De waar wordt met 
een weinig warm water, met behulp van het 
glazen staafje, met het zand tot een papje 
geroerd . Nadat op het waterbad, onder nu en 
dan roeren, is droog gestampt, wordt in een 
droogstoof b ij 102°-105° C gedurende 3 uren 
gedroogd. Na afkoelen in een exsiccator 
wordt gewogen en het gewichtsverlies vast
gesteld; dit wordt als water aangemerkt. 
Tijdens het wegen wordt het schaaltje met 
een plaatje gesloten. 

Droge soep- en droge jusproducten kunnen 
na fijn maken zonder aannemen met water 
en zonder droog dampen op het waterbad, 
met zand gemengd worden gedroogd bij 
10~0-105° C, gedurende 3 uren. 

2. Keukenzout . 
5 g der waar - vaste stoffen eerst tot 

poeder gebracht - worden zooveel mogelijk 
opgelost in koud '!Vater, de oplossing aange
vuld tot 250 cm3 en, indien de waar niet vol 
ledig of nagenoeg volledig is opgelost, ge
filtreerd. Van het filtraat worden 25 cm3 - of 
een andere bekende hoeveelheid met water 
tot ongeveer 25 cm3 aangevuld - d ie niet 
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meer dan 0.130 g keukenzout dienen te 
bevatten, vermengd met ongeveer 5 cm3 

sterk salpeterzuur en met nauwkeurig 25 cm3 

r/ ro N zilvernitraatoplossing. Daarna wordt 
tot koken verwarmd en onder juist aan den 
kook houden, zeer voorzichtig r tot enkele g 
vast kaliumpersulfaat in kleine porties toe
gevoegd, totdat de vloeistof, die zich boven 
het gevormde zilverchloride bevindt, kleur
loos of nagenoeg kleurloos is geworden, het
geen in den regel na 5 tot IS minuten bereikt 
is. Vervolgens worden nog s cm3 formaline 
toegevoegd en even opgekookt. 

Na afkoelen wordt met water tot ongeveer 
150 cm3 verdund en de overmaat zilver
nitraat met 0 .1 N rhodaanoplossing, onder 
toevoeging van 2 cm3 ijzerammoniakaluin
oplossing als indicator, getitreerd. 

De gebonden hoeveelheid zilvernitraat 
wordt geheel op keuken~out omgerekend. 

3. Keukenzo~tvrije droge stof. • 
Het gehalte aan keukenzoutvrije droge stof 

wordt gevonden door roo te verminderen 
met de som van water- en keukenzout
gehalte. 

4. Stikstof. 
A. Totaal stikstof. 
Het gehalte aan totaal stikstof wordt 

bepaald volgens de methode Kjeldahl. 
B. Aminozuurstikstof. 
5 g der waar worden zooveel mogelijk 

opgelost in so cm3 water en koud vermengd 
met 20 cm3 eener ro procents oplossing van 
chloorbarium, waarna druppelsgewijs een 
ongeveer verzadigde oplossing van barium
hydroxyde wordt toegevoegd tot duidelijk 
alkalische reactie op lakmoes. Vervolgens 
worden nog 20 cm3 der zelfde bariumhydro
xy~-oplossing en 30 cm3 sterke spiritus toe
gevoegd, waarna met water tot 150 cm3 

wordt aangevuld. 
Na filtratie door een droog vouwfilter 

worden 75 cm3 van het filtraat met normaal 
zoutzuur ten opzichte van neutraal lakmoes
papier nauwkeurig geneutraliseerd en met 
uitgekookt water tot roo cm3 aangevuld. 

Met de aldus verkregen vloeistof worden 
de volgende bepalingen ve·rricht: 

a. 5 cm3 der vloeistof worden vermengd 
met 50 cm3 tegenover thymolphtaleïen ge
neutraliseerden sterken spiritus - die r cm3 

eener 0.4 procents oplossing van thymol
phtaleïen bevat - en met o . r N natronloog 
getitreerd tot kleuromslag (blauwgroene 
schijn). Verder a cm3 loog. 

b. 5 cm3 der vloeistof worden vermengd 
met 25 cm3 uitgekookt water en met o.s cm3 

eener 0.02 procents oplossing van neutraal
rood in water en daarna met 0.1 N natronloog 
getitreerd tot d e kleur van rood naar geel 
omslaat. Verbruik b cm3 loog. 

c. 50 cm3 der vloeistof worden, na ver
mengd t e zijn met ongeveer 5 g versch 
gegloeid magnesiumoxyde en ongeveer 250 
cm3 water, afgedestilleerd en het ammonia
kale destillaat wordt opgevangen in een 
bekende hoeveelheid 0.1 N zuur. Tevens 
wordt een blanco proef gedaan zonder 50 cm3 

der vloeistof en met 300 cm3 water. De over
maat zuur wordt, na uitkoken van he t 
destillaat, met 1/ro N loog getitreerd, met 
behulp v an methylrood als indicator. 
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De door ammoniak vastgelegde hoeveel
heid 0.1 N zuur zij c cm3 • 

Het gehalte aan aminozuurstikstof be-

draagt dan 1.12 (a-b~) %-
10 

5. Kreatinine. 
De bepaling van kreatinine geschiedt op de 

wijze als in de methoden van onderzoek, be
hoorende bij het Vleeschextractenbesluit 
(Staatsblad 1934, n°. 428, zooals dit is gewij
zigd) is aangegeven. Van niet geh eel in koud 
water oplosbare producten dient door dige
reeren met koud water en filt reeren eerst een 
oplossing te worden gemaakt. 

6. Kleurstoffen en Conserveermiddelen. 
fiet onderzoek op kleurstoffen en conser

veermiddelen geschiedt op de wijze als in de 
methoden van onderzoek, behoorende bij het 
Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1938, n°. 865 
zooals dit is gewijzigd) is aangegeven. Voo; 
de bepaling van de hoeveelheid naphtolgeel-S 
zij verwezen naar de Methoden van Onder
zoek, punt 10a, behoorend bij het Meelbesluit 
(Staatsblad 1924, n°. 313), zooals dit is ge
wijzigd. 

LIJST VAN REAGENTIA. 
Bariumhydroxyde-oplossing: Een nagenoeg 

verzadigde oplossing van Ba (OH). 8 H 2O in 
water (ongeveer 0.2 N). • 

Chloorbariumoplossing: Een tien procents 
oplossing van BaC12 2 H 2O in water. 

Formaline: Het handelsproduct, dat onge
veer 33-34 procenten formaldehyde bevat. 

Kaliumpersulfaat: het v aste zout KiiS2O8 • 

Methylroodoplossing: Een oplossing van 
0.1 g methylrood in 100 cm3 sterken spiritus. 

Neutraal lakmoespapier: 10 g gepoederd 
lakmoes worden met 50 cm3 spiritus van 
90 % gedurende ½ uur aan een terugvloei
koeler gekookt. Na affiltreeren wordt de over
gebleven vaste stof gedroogd bij een tempe
ratuur, die 1002 C niet te boven gaat. De 
gedroogde massa wordt in den mortier innig 
samengewreven met 50 cm3 water, waarna 
men, onder herhaald omroeren, 24 uur laat 
staan, waarna wordt afgefiltreerd. Van het 
verkregen filtraat wordt een klein gedeelte 
afzonderlijk gehouden en van het groot ste 
gdeeelte wordt het alkali geneutraliseerd door 
telkens met een glasstaaf, die bevochtigd 
wordt met zwavelzuur van S.G. 1.u, om te 
roeren, totdat de kleur duidelijk rood is. 
De vloeistof wordt nu gedurende een kwar
tier gekookt, waarbij het verdampende water 
wordt aangevuld . Indien de kleur bij het 
koken blauw of violet wordt, dient met een 
staaf met iets zwavelzuur als boven te worden 
omgeroerd, tot de kleur weer juist rood is . 
Indien de kleur te sterk rood is, wordt zij 
met een weinig van de afzonderlijk gehouden 
blauwe oplossing verbeterd . 

Stroken filtreerpapier worden vervolgens 
met de..oplossing gedrenkt en in een zuur- en 
alkalivrije omgeving bij gewone temperatuur 
gedroogd . 

Het gereede papier moet roodachtig zijn, 
met iets violet er in, terwijl 1 druppel van een 
mengsel van 50 cm3 kokend water met 1 drup
pel ¼ N loog een duidelijk blauwen kring 
moe~ veroorzaken. 
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Het papier moet beschut voor licht en 
laboratoriumdampen worden bewaard. · 

Neutraalroodop lossing: Een 0.02 procents 
oplossing van neutraalrood in water. 

Salpeterzuur (sterk) : Bevat ongeveer 65 % 
HNO,; soortelijk gewicht 1.40. 

Spiritus (sterke): E en mengsel van aethyl
alcohol in water, dat in 100 volumina onge
veer 96 volumina· C2H6OH bevat. Soortelijk 
gewicht 0.812 . 

Thymolphtaleienoplossing: Een 0.4 procents 
oplossing van thymolphtaleïen in sterken 
spiritus. 

IJzerammoniakaluinoplossing: Een onge
veer verzadigde oplossing van Fe (NH,) (SO2) 2 
12 H 2O in water, waaraan eenig salpeterzuur 
tot ~rwijdering der bruine kleur is toege
voegd. 

Zand: Met zoutzuur en daarna met water 
gewasschen en gegloeid zand. 

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 
1/ 10 N Natronloog: Een koolzuurvrije op

lossing van natriumhydroxyde in zooveel 
water, dat 25 cm3 der oplossing 25 cm3 

1/ 10 N oxaalzuur ter neutralisatie vereischen. 
1/ 10 N Rhodaanoplossing: Een oplossing 

van ammoniumrhodanide of kaliumrhoda
nide in water, waarvan 25·cm3 overeenkomen 
met 25 cm3 1/ 10 N zilvernitraat;oplossing. 

1/ 10 N Zilvernitraat : Een oplossing in 
water, welke 16.987g AgNO3 per 1 bevat. 

1/ 10 N zuur: Een oplossing van zoutzuur 
of zwavelzuur in zooveel water, dat 25 cm3 

der oplossing 25 cm3 1/ 10 loog ter neutrali
satie vereischen . 

N. Zoutzuur: Een oplossing van zoutzuur, 
in zooveel water, dat 25 m3 der oplossing 
25 cm3 N natronloog ter neutralisatie ver
eischen. 

Behoort bij besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken tot toepassing van de artikelen 14 
en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 739) 
(Aroma-, Jus- en Soepbesluit 1943) van 
6 Februari 1943, n°. 269 D/doss. 68, afd. V. 

Mij bekend, 
Wnd. S .-G. v.h. Dep. v. S . Z., VERWEY . 

(Stct. no. 56) 
' II Februari 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaa l van het Departe
ment van Financiën, n°. 19, tot uit
voering van het Besluit schoolgeld mid
delbaar en voorbereidend hooger onder
wîjs 1942 (Beschikking Schoolgeldhef
fing 1942). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën: 

Gelet op het Besluit schoolgeld middelbaar 
en voorbereidend hooger onderwijs 1942; 

Op grond van § l der Verordening N°. 23/ 
I 940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 1. 
(1) De gemeenten vragen de voor .het 
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vaststellen van het verschuldigde schoolgeld 
benoodigde gegevens (den schoolgeldmaat
staf) aan den inspecteur der belastingen, in 
wiens inspectie de schoolge!dplichtige woont. 

(2) Voor iederen schoolgeldplichtige dient 
een afzonderlijke aanvraag te worden inge
zonden. In deze aanvraag worden de naam 
en de eerste letters der voornamen van den 
schoolgeldplichtige, benevens diens volledig 
adres, vermeld. De aanvragen behooren vóór 
de inzending ter inspectie in lexicographische 
volgorde te worden gerangschikt. In een ge
leidenota wordt het aantal toegezonden aan-
vragen vermeld. . ~ 

Artikel 2. 

(1) Met betrekking tot ouders van leer
lingen en tot ouderlooze leerlingen van een 
bijzondere inrichting van middelbaar of voor
bereidend hooger onderwijs verstrekt de in
specteur der belastingen over de woonplaats 
van den schoolgeldplichtige op aanvraag van 
het bestuur van diè inrichting aan dat be
stuur opgaaf van het schoolgeld, dat ver
schuldigd zou z~jri, indien de school een Rijks 
hoogere burgerschool was. In de aanvraag 
wordt melding gemaakt van de gegevens, 
bedoelct-in artikel 5 der Schoolgeldbeschik
king Rijks Hoogere Burgerscholen 1942. 

Het bepaalde in het tweede lid van artikel 
1 is verder op deze aanvragen van overeen
komstige toepassing. 

(2) De in het vorige lid bedoelde opgaaf 
wordt slechts verstrekt, indien het schoolbe
stuur van een schriftelijke toestemming van 
den schoolgeldplichtige of van diens wette
lijken vertegenwoordiger doet blijken. De 
toestemming moet betrekking hebben op één 
bepaald schooljaar, dan wel op een bepaald 
schooljaar en een aantal daarop volgende 
schooljaren. 

(3) De schoolgeldopgaaf wordt voorts 
slechts ·gedaan, indien hetzij het schoolgeld 
voor de inrichting, hetzij een Rijkssubisie 
voor de inrichting afhankelijk blijkt te zijn 
van het schoolgeld volgens het tarief, gelden
de voor de Rijks hoogere burgerscholen. 

(4) Indien mededeeling van het Rijks
schoolgeldbedrag niet toegestaan is of niet 
doelmatig is, doet de inspecteur opgaaf van · 
den schoolgeldmaatstaf in den zin van ar
tikel 4 van het Besluit schoolgeld middel
baar en voorbereidend hooger onderwijs 1942. 

Artikel 3. 
Het bedrag van den schoolgeldmaatstaf 

wordt naar beneden afgerond op een veel
voud van twee gulden. 

Artikel 4. 
(1) Indien bij de ontvangst van een aan

vraag, als bedoeld is in de artikelen 1 of 2, 
de aanslag van den schoolgeldplichtige in de 
inkomstenbelasting over het bij den aan
vang van het schoolgeldjaar laatstverloopen 
kalenderjaar of gedeelte van dat kalender
jaar (belastingtijdvak) en/of de aan~lag in de 
vermogensbelasting over het bij den aanvang 
van het schoolgeldjaar loopende belasting
jaar nog niet is vastgesteld en ook niet binnen 
afzienbaren tijd zal worden vastgesteld, 
doet de inspecteur een voorloopige opgaaf. 
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(2) De in het vorige lid bedoelde (voor
loopige) opgaaf geschiedt met inachtneming 
van de aangifte van de·n schoolgeldplichtige. 
Is de vereischte aangifte niet gedaan, dan 
kan de inspecteur den (voorloopigen) school
geldmaatstaf of het (voorloopige) Rijks
schoolgeldbedrag bepalen naar zijn vrij en 
redelijk goedvinden. 

(3) De inspecteur vermeldt in het hier
vóór bedoelde geval in de opgaaf, dat de 
schoolgeldmaatstaf of het Rijksschoolgeld
bedrag voorloopig is vastgesteld. De ge
meente, resp. het schoolbestuur, behoort te 
opgaven, waarop een zoodanige mededeeling 
voorkomt, ter verdere behandeling terug te 
zenden aan den inspecteur. 

Artikel 5. 
Indien één of meer der samenstellende 

deelen van den schoolgeldmaatstaf verande
ring ondergaat, hetzij door het vaststellen 
van een aanslag of van een naderen aanslag 
in een belasting, die van invloed is op het 
bedrag van het schoolgeld, hetzij door een be
·schikking of uitspraak, waarbij een aanslag 
of een nadere aanslag in zoodanige belasting, 
wordt gewijzigd, doet de inspecteur daarvan 
mededeeling aan de desbetreffende gemeen
te, resp. aan het desbetreffende schoolbe
stuur. 

Artikel 6. 
De verstrekking van de in de artikelen 1 

tot en met 5 bedoelde gegevens geschiedt 
onder den last van geheimhouding. 

Artikel 7. 
(1) De schoolbesturen zijn voor iederen 

schoolgeldplichtige, omtrent wien opgaaf -
ook al is deze negatief - wordt gedaan, een 
vergoeding van f 0.20 verschuldigd. 

(2) De inspecteur stelt telkens na afloop 
van een kalenderjaar het verschuldigde be
drag vast en doe.t daarvan mededeeling aan 
het schoolbestuur, onder aanwijzing van den 
ontvanger, te wiens kantore de betaling moet 
plaats vinden. 

Artikel 8. 
(1) Indien het schoolgeld door den in

specteur der belastingen wordt vastgesteld, 
kan deze aan een schoolgeldplichtige een 
voorloopigen aanslag opleggen. Deze aan
slag wordt vastgesteld met inachtneming van 
de aangifte. 

(2) Is de termijn voor het doen van aan
gifte versweken, dan kan de inspecte,1;-1r ee~ 
voodoopigen aanslag opleggen naar z11n vnJ 
en redelijk goedvinden. 

Artikel 9. 

(1) Deze beschikking wordt aangehaald 
als: Beschikking Schoolgeldheffing 1942. 

(2) Zij treedt in w~king op den dag, vol
gende op dien van haar afkondiging in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

Deventer, II Februari 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin., H. PosTMA. 
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(Stct. no. 32) 
12 Februari 1943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, N°. 
U 2120 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht) betreffende wijziging van 
de grens tusschen de gemeenten Diessen 
en Hilvarenbeek. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

r. Met ingang van 17 Februari 1943 wordt 
de bestaande grens tusschen de gemeenten 
Diessen en Hilvarenbeek i11 overeenstemming 
gebracht met den nieuwen loop van de rivier 
de Reusel. 

2 .• Ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 
worden aan de gemeente Diessen toegevoegd 
de gedeelten der gemeenten Hilvarenbeek, 
gelegen ten oosten van de lijn, getrokken 
door het midden van den nieuwen loop van 
de Reusel, en worden aan de gemeente Hil
varenbeek toegevoegd de gedeelten der ge
meente Diessen, gelegen ten westen van die 
lijn, vanaf de grens met de gemeente Moer
gestel tot aan net punt , waar de bestaande 
grens tusschen tie gemeenten Diessen en 
Hilvarenbeek afwijkt van de lijn, getrokken 
door het midden van den vroegeren loop van 
de rivier de Reusel. 

Artikel 2. 
r. De machten en ambtenaren van de ge

meenten Diessen en Hilvarenbeek oefenen, 
te rekenen van den datum der grenswijzi
ging, hun bevoegdheden uit in het vanaf 
dien datum tot hun gemeente bel.aorende 
gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor de gemeenten Diessen en Hilvaren
beek geldende besluiten gelden nadien in of 
voor de gebieden, die onderscheidenlijk aan 
deze gemeenten worden toegevoegd. 

Artikel ' 3. 

1. Alle kadast rale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op de ge
bieden, die krachtens deze beschikking van 
de gemeenten Diessen en Hilvarenbeek wor
den afgescheiden, worden gedurende ten 
minste dertig jaren door deze gemeenten be
waard. 

2. De burgemeesters der gemeênten Dies
sen en Hilvarenbeek hebben na ingang der 
grenswijziging wederkeeri~ het recht te allen 
tijde kosteloos inzagy te nelfhen van elkanders 
gemeentearchieven 'en op kosten hunner ge
meente afschriften of uittreksels van de zich 
in die archieven ·bevindende stukken te vor
deren, een en ander voor zoover betreft het 

, gebied, hetwelk aan hun gemeente is toege
voegd. 

Artikel 4. 
Met ingang van deze grenswijziging worden 

in alle rechtsvoorschriften -0nder de gemeen
ten Diessen en Hilvarenbeek verstaan de ge
meenten, zooals zij krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd. 

24 

Artikel 5. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover in deze be
schikking of in andere wettelijke voorschrif
ten niet anders is bepaald, beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord. 

Artikel 6. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, ,12 Februari 1943. 
S.-G. v . h. Dep. v. B. z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 32) 
15 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, betreffende de tramwegen 
in Nederland . 

Op grond van artikel 1 van de Verorde
ning N°. 23/1940 en in overeenstemming met 
de artikelen 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat kan ter verzekering 
van een zoo goed mogelijke instand houding 
van het vervoer per tramweg algemeene en 
bijzondere voorschriften geven. 

ArHkel 2. 
Bestuurders van tramwegdiensten zijn ver

plicht d e door of namens den Secretaris
Generaal in verband met het doel, in artikel l 
genoemd, verlangde gegevens, zoo spoed ig 
mogelijk te verstrekken. 

Artikel 3. 
r. Hij, die in strijd handelt met een krach

tens dit besluit gegeven bevel of voorschrift , 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes weken of met een geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

2. Het feit, bedoeld in lid 1, wordt be
schouwd als overtreding. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag,, volgende op dien van 7Îjn 
plaatsing io de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 15 Februari 1943. 
De Secr.-Gen. voornoemd, D. G. W. SPITZEN 

(Stct. no. 32) 
16 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij. N° . rro4 Af
deeling X. Directie van den Landb., tot 
wijziging van de Veewet. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/12,.40 en in overeenstemming met d e 
§§ 2 en 3 der Verord ening N°. 3/1940 van den 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In de Veewet worden de navolgende wij
zigingen aangebracht: 

I. Achter artikel 5 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende : 

,.Artikel 5bis. 
Van het voornemen tot het houden van 

een keuring, tentoonstelling of een dergelijke 
wijze van bijeenl:Jrenging van vee of van 
honden en katten, met uitzondering van vee
markten en verkoopingen, moet door den 
ondernemer ten minste acht dagen van te 
voren kennis worden gegeven aan het dis
trictshoofd van den Veeartsenijkundigen 
Dienst. 

De ondernemer eener keuring, tentoon
stelling of dergelijke wijze van bijeenbren
ging van vee of van honden of katten is ver
plicht de dieren; alvorens deze toe te laten, 
bij de plaats van aanvoer veeartsenijkundig 
te doen onderzoeken door één of meer door 
het districtshoofd van den Veeartsenijkun
digen Dienst daartoe aangewezen veeartsen. 

Van het bepaalde in het tweede lid kan 
door dat districtshoofd van den Veeartsenij
kundigen Dienst ontheffing worden ver
leend." 

Il. Achter artikel 6 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

,.Artikel 6bis. 
Voor zoover krachtens artikel 6 geen ande

re voorschriften zijn gegeven, is de onderne
mer van eenig middel van vervoer verplicht 
zijn voertuigen, welke geregeld worden ge
bruikt voor het vervoeren van vee, met de 
daarbij behoorende voorwerpen, rein te doen 
houden en minstens éénmaal per week gron
dig te doen schoonmaken en ontsmetten." 

III. Artikel 8 wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

I "Artikel 8. 
In inrichtingen, waar melk van vee van 

verschillende eigenaren wordt verwerkt, is 
het verboden, dat melk en de door het Hoofd 
van het met de zaken van den landbouw be
laste Departement aan te wijzen producten 
der zuivelbereiding ten verkoop voorhanden 
zijn of te koop aangeboden, verkocht, afge
leverd of uit die inrichting vervoerd worden, 
tenzij is voldaan aan door het Hoofd van 
genoemd Departement te geven voorschrif
ten tot voorkoming van verspreiding van 
smetstof." 

IV. Art"ikel 9 wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

,.Artikel 9. 
Door het Hoofd van het met de zaken van 

den landbouw belaste Departement kan het
zij voor het geheele Rijk, hetzij voor bepaalde 
gedeelten daarvan, worden bevolen, dat het 
vee, dat door een besmettelijke veeziekte 
kan worden aangetast, op de door hem te be
palen wijze voorbehoedend wordt behandeld 
en gemerkt of één van beide. 

De kosten van het in het vorig lid bedoelde 
behandelen en merken komen voor rekening 
van den eigenaar van het vee, voor zoover 
door het Hoofd van het met de zaken van 
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den landbouw belaste Departement niet 
wordt bepaald, dat deze kosten geheel of ge
deeltelijk uit 's Rijks kas worden betaald." 

V. Achter artikel 18 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: · 

,.Artikel 18bis . 
Indien een burgeme!'ster verneemt, dat 

bij het veeartsenijkundig onderzoek van vee, 
dat op een veemarkt of op een keuring, ten
toonstelling of dergelijke wijze van bijeen
brenging van vee wordt aangevoerd, mond
en klauwzeer wordt geconstateerd, verbiedt 
hij, onverminderd de overige maatregelen, 
bij of krachtens deze Wfit voorgeschreven, 
onmiddellijk den verderen aanvoer van vee. 
In dat geval kan door den burgemeester de 
veemarkt geschorst of het voortzetten van 
de keuring, tentoonstelling of dergelijke wijze 
van bijeenbrenging van vee verboden wor
den.'' 

VI. In artikel 20 wordt na het bepaalde 
onder i ingevoegd een nieuwe alinea, lui
dende: 

,.j. het behandelen van dieren met serum, 
met smetstof of entstof of met beide, hetzij 
ten behoeve van simultaan enting, hetzij 
ter bespoediging van het verloop der ziekte;". 

VII. In het eerste lid van artikel 23 
worden na het woord "kenteekerten" inge
lascht de woorden "in voldoenden voor
raad". 

VIII. Achter artikel 24 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

,,Artikel 24bis. 
De toegang tot gebouwen of terreinen, 

waar een kenteeken is geplaatst, of tot door 
het Hoofd van het met de zaken van den 
landbouw belaste Departement aangewezen 
gedeelten daarvan 1s verboden aan door hem 
aan te wijzen personen of groepen van per
sonen. 

Van het in het vorige lid bepaalde wordt 
door den burgemeester .,.op verzoek van den 
belanghebbende, ontheffing verleend, indien 
het districtshoofd van den Veeartsenijkun
digen Dienst tegen deze ontheffing geen be
zwaar heeft, en, zoo noodig, onder de door 
dien ambtenaar te stellen voorwaarden." 

IX. In artikel 27 worden de woorden "de 
artikelen 24 en 25" vervangen. door de woor
den "de artikelen 18bis, 24, 24bis en 25". 

X. Aan artikel 37 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

"Van het in het vorige lid bepaalde kan 
door den burgemeester ontheffing worden 
verleend, indien het districtshoofd va11,den 
Veeartsenijkundigen Dienst tegen deze ont
hèffing geen bezwaar heeft, en, zoo noodig, 
onder de door dien ambtenaar te stellen 
voorwaarden.". 

XI. In artikel 44 worden na de woorden 
"bedoeld in artikel 9" ingelascht de woorden 
,.of die, bedoeld in artikel 20, letter j,". 

XII. In het eerste lid van artikel 78 wor
den de woorden "in de artikelen 13, 17, 24, 
eerste lid, 25, 35, eerste lid, 37, 52, 53 of 70, 
of krachtens de artikelen 6, 8, 10, II, 12, 
29, 33, 38, 45, 46, 48, 57, 60, 61, 63 of 69 
dezer wet," vervangen door de woorden: ,.in 
de artikelen 5bis, eerste lid, sbis, tweede lid, 
6bis, 13, 17, 24, eerste lid, 24bis, eerste lid, 
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25, 35, eerste lid, 37, 52, 53 of 70, of krachtens 
de artikelen 6, 8, 10, II, 12, 18bis, 29, 33, 
38, 45, 46, 48, 57, 60, 61, 63 of 69 dezer wet,". 

XIII. Aan artikel 82 wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende: 

,,Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, 
indien het districtshoofd van den Veeartse
nijkundigen Dienst het in verdachten toe
stand brengen, met het oog op de veeartse
nijkundige verzorging van het vee, uitdruk
kelijk heeft goedgekeurd.". 

XIV. Achter artikel 85 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

,,Artikel 85bis. 
Indien een der feiten, bij deze wet strafbaar 

gesteld, wordt begaan doór of vanwege een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging in
gesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het plegen van het feit opdracht gaf 
of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen of het nalaten.". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 Februari 1943 . 

S.-G. v.h. Dep. L. en V ., H.M. HmscHFELD. 

(Stct. no. 32) 
r6 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. II05, Afd. 
I, Directie van den Landbouw, tot uit
voering van artikel 8 der Veewet. 

Op grond van artikel 8 der Veewet en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijliscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel I. 

Het is voor het geheele Rijk verboden, dat 
in inrichtingen, waar melk van vee van ver
schillende eigenaren wordt verwerkt, afge
roomde melk en karnemelk ten verkoop 
voorhanden zijn of te koop aangeboden, ver
kocht, afgeleverd of uit die inrichtingen ver
voerd wurden, tenzij deze producten der 
zuivelbereiding, voor zoover zij eindproduct 
zijn, onmiddellijk na hun ontstaan tot zoo
danige temperatuur worden verhit, dat deze 
oroducten, zoo noodig na ooheffing van de.n 
zuurgraad ten aanzien van hun reactie tegen
over lakmoespapier, bij vermenging met wa
terstof-superoxyde-oplossing en zoutzure pa
raphenyleen-diarnine-oplossing, binnen vijf 
minuten niet verkleuren, tenzij genoemde 
producten door· verhitting van de melk of 
den room, waarvan zij afkomstig zijn, voor
mel:i.e reactie bereids niet meer vertoonen. 

Artikel 2. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Landbouw en Visscherij kan van de
verplichting, bedoeld in artikel 1, ontheffing 
verleenen. 

Artikel 3. 
Het Besluit van 23 Februari 1922 (Staats

blad n°. 77), alsmede het Besluit van 8 Juli 
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1922, n°. 57 (Ned. Stct. n°. 135), worden in
getrokken. 

's-Gravenhage, 16 ,Februari 1943. 
S.-G. v.h. Dep. L. en V., H.M. HmscHFELD , 

(Stct. no. 32) 
16 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 1107, Afd . 
X, Directie van den Lan~w. tot wij 
ziging van het Besluit van den 25sten 
April 1922 (Staatsblad n°. 220) ter uit
voering van de artikelen 16 en 51 de r 
Veewet. 

Op grond van de artikelen 16 en 51 der 
Veewet en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ned er
landsche gebied wordt bepaald: 

Eenig artikel. 
In het Besluit van den 25sten April 1922 

(Staatsblad n°. 220) ter uitvoering van de ar
tikelen 16 en 51 der Veewet worden de vol
~ende wijzigingen aangebracht: 

I. Het bepaalde in artikel 1 na het be-
paalde onder letter i vervalt. . 

II. In artikel 1, onder letter e, alsmede m 
artikel 4, onder letter g, worden de woorden 
"15 dagei:;• vervangen door de woorden 
,,30 dagen . 

's-Gravenhage, 16 Februari 1943. 
De Secr .-Gen. voornoemd, H.M. HlRSCHFELD . 

(Stct. no. 32) 
16 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Vissçherij, N°. II09, Afd . 
X, Directie van den Landbouw, tot uit
voering van artikel 24bis der Veewet. 

Op grond van artikel 24bis de Veewet en-
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De toegang tot terreinen, welke door het 
plaatsen van een kenteeken besmet of van 
besmetting verdacht zijn verklaard, wordt 
verboden, aan marskramers, veehandelaren, 
slagers en dan alle personen, welke krachtens 
hun beroep met vee in aanraking komen, met 
.uitzondering van den eigenaar, houder of 
hoeder van het vee, van hen, wien het toe
zicht op de verzorging van of de verpleging 
van de dieren is opgedragen, van den be
handelenden veearts en van de ambtenaren 
van den Veeartsenijkundigen Dienst. 

Artikel 2. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 

wordt de toegang tot stallen en weiden, welke 
door het plaatsen van een kenteeken besmet 
of van besmetting verdacht zijn verklaard, 
verboden aan een ieder, met uitzondering 
van den eigenaar, houder of hoeder van het 
vee, van hen, wien het toezicht op de ver-
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zorging van of de verpleging van de dieren 
is opgedragen, van den behandelenden vee
arts en van de ambtenaren van den Vee-
artsenijkundigen .Dienst. , 

'.s-Gravenhage, 16 Februari 1943. 
De Secr.-Gen. voornoemd, H.M. H1RSCHFELD. 

(Stct. no. '32) 
16 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, No. IIIO, 
Afdeeling X, Directie van den· Land
bouw, tot aanvulling van het Besluit 
van den 23sten Februari 1922 (Staats
blad n°. 83) ter uitvoering van de ar
tikelen 6, 25, 30, 32 en 57 der :Veewet. 

Op grond van artikel 25 der Veewet en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: • 

Eenig artikel. 
In het Besluit van den 23sten Februari 

1922 (Staatsblad n°. 83) ter uitvoering der 
artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 der Veewet wordt 
na Titel I ingevoegd een nieuwe Titel, lui
dende: 

,, Titel Ibis. 
Maatregelen van ontsmetting, welke zullen 
moeten worden toegepast bij het verlaten van ge
bouwen of terreinen, waar een kenteeken is 

geplaatst." 

Artikel 4bis. 
a. Bij het verlaten van gebouwen en ter

reinen, waar een kenteeken is geplaatst, door 
personen, worden handen en andere veront
reinigde lichaamsdeelen, zoo noodig na voor
loopige ontsmetting, met warm water en 
zeep goed afwasschen, terwijl, zoo noodig, 
kleeding en schoeisel, voor zooverre deze niet 
verwisseld worden, door afborstelen met heet 
zeepsop van aanklevend vuil moeten worden 
ontdaan, waarop ontsmetting met het aan
wezige ontsmettingsmiddel moet volgen ; 

b. de hoeven en klauwen en, zoo noodig, 
de huid van dieren moeten zorgvuldig wor
den gereinigd door borstelen en wasschen 
en daarna met het aanwezige ontsmettings
middel worden ontsmet; 

c. voertuigen en andere voorwerpen moe
ten eveneens zorgvuldig door borstelen en 
w.asschen gereinigd en daarna met het aan
wezige ontsmettingsmiddel worden ontsmet." 

's-Gravenhage, 16 Februari 1943. 
De Secr.-Gen. voornoemd, H.M. HIRSCHfELD. 

(Stct. no. 33) 
16 Februari 1943." BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 70023 M/V, Dir. van Handel en 
Nijverheid, Afd. Middenstand, in zake 
beperking logies gelegenheid in hotels, 
logementen en herbergen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal" : den Secretaris- Ge

neraal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart; 
· ,,onderneming" : hotel, logement of her

. berg in den zin van de Hotel-, Café-, Restau
rant- en Pensionbeschikking No. 2 (Eerste 
Uitvoeringsbeschikking). · 

Artikel 2. 
Het is verboden in een zelfde onderneming 

verblijf te hou!,ien: 
a. gedurende meer dan tien nachten in 

één kalendermaand; 
b. gedurende meer dan acht opeenvol

gende nachten in een tijdvak van twee op
eenvolgende kalendermaanden. 

Artikel 3. 
Het bepaalde bij artikel 2 is niet van toe

passing op: 
a. dengene, die de leiding heeft van den 

dagelijkschen gang van zaken in de onder
neming; 

b. het gezin van den onder a bedoelden 
persoon; 

c. intern personeel van de onderneming; 
d. den persoon, die op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit besluit zijn werke
lijk verblijf heeft in de onderneming en dit 
sedert l October 1942 onafgebroken heeft 
gehad, doch alleen voor den duur der des
betreffende overeenkomst. 

Artikel 4. 
1. De Secretaris-Generaal is bevoegd te 

bepalen, dat het gestelde bij artikel 2 voor 
een door hem te bepalen tijd of tot weder
opzegging toe niet van toepassing is: 

a. op nader door hem aan te wijzen per
sonen of categorieën van personen; 

b. in nader door hem aan te wijzen ge
me&nten of provincies. 

2. Voorzieningen, getroffen krachtens het 
eerste lid, onder b, worden in de Nederland
sche Staatscourant bekendgemaakt. 

3. De Secretaris-Generaal kan de hem in 
het eerste lid toegekende bevoegdheden over
dragen aan door hem aan te wijzen personen 
of instanties. 

Artikel 5. 
r. H ij, die in strijd handelt met een voor

schrift, gesteld bij dit besluit, of die door han
delen of nalaten bewerkt of medebewerkt, 
dat in strijd met zoodanig voorschrift wordt 
gehandeld, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste vier duizend gulden . 

2. De feiten, strafbaar gesteld in het eer
ste lid, worden beschouwd als overtredingen. 

3. Indien een feit, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf uitgesproken tegen hem, die 
tot h~t plegen van het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

Artikel 6. 
Voor de toepassing van artikel 2 wordt het 
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met het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
besluit aanvangende gedeelte van de loopende 
maand beschouwd als een kalendermaand. 

Artikel 7. 
Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den naam "Besluit beperking logiesgelegen
heid N°. 1". 

Het wordt bekendgemaakt in de Ned.er
landsche Staatscourant en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner af
kondiging. 

's-Gravenhage, 16 Februari 1943. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HmsCHFELD. 

(Stct. no. 35) 
18 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 856, Afd. 
Visscherijen, houdende wijziging van 
het Bijzonder Visscherijreglement voor 
de afgesloten Zuiderzee (Staatsblad 1932, 
n°. 315). 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 7a, lid 2, van het Bijzonder Vîs
scherijreglement voor de afgesloten Zuider
zee (Staatsblad 1932, n°. 315), laatstelijk ge
wijzigd bij besluit van 16 Februari 1942, 
n°. 488, afdeeling Visscherijen, wordt ge
lezen: 

2. Het is verboden te visschen met spie
ringnetten van 1 Mei tot 3 1 Mei en met den 
dwarskuil, den kwakkuil en het aalkornet 
van 1 October tot 30 April. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Februari 1943. 

De S ecr. -Gen. voornoemd, H.M. HIRSCHFELD . 

(Stct. no. 37) 
18 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, n°. 18 0. W. K., tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 19 
November 1900 (Staatsblad no. 202), ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
10 Juli 1920 (Staatsblad n°. 571) en van 
4 Februari 1921 (Staatsblad n°. 48), tot 
vaststelling van regelen, waarnaar de ge
meenteraad bevoegd is aan schoolgaande 
kinderen, ter bevordering van het 
schoolbezoek, voeding en kleeding te 
verstrekken of met dat doel subsidie te 
verleen en . 

Op grond van § l der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

. en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 
In artikel 7 van het Koninklijk besluit van 

19 November 1900 (Staatsblad n°. 202), ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
10 Juli 1920 (Staatsblad n°. 571) en van 4 Fe
bruari 1921 (Staatsblad n°. 48), tot vaststel
ling van regelen, waarnaar de gèmeenteraad 
bevoegd is aan schoolgaande kinderen, ter 
bevordering van het schoolbezoek, voeding 
en kleeding te verstrekken of met dat doel 
subsidie te verleenen, wordt in plaats van 
,,f 20.-" gelezen: ,,f 25.-". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 18 Februari 1943. 

S .-G. D\p . v. 0., W. en K., J . VAN DAM. 

(Stct. no. 96) 
19 Februari 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het.Departement van 
Soci'ale Zaken, N°. 314 D/doss. 38, Afd. 
Volksgezondheid, tot aanvulling van het 
Broodbesluit (Staatsblad 1925, n°. 478). 

Op grond van het bepaalde in de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
no. 793), gelet op het advies der commissie, 
bed:ield in artikel 17 van die wet, alsmede in 
overeenstemming met de artikelen 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Broodbesluit, zooals dit laat
stelijk is gewijzigd bij besluit van 7 April 
1942, n°. 749 D/doss. 33, afd. V (Neder
landsche Staatscourant van 8 Juni 1942, 
n°. 108), wordt als volgt aangevuld: 

I. 
Aan artikel 1 wordt een derde lid toege

voegd, luidende: 
3. ,Aangeduid mag uitsluitend worden 

met den naam volkorenbrood ongebuild brood 
of roggebrood, dat volgens de volzuur
methode is bereid uit de volledige korrel van 
tarwe, rogge, gerst of mengsels dezer granen, 
met uitsluiting van andere zetmeelhoudende 
grondstoffen. 

II. 
Aan artikel 4 wordt een vijfde lid toege

voegd, luidende: 
5. Brood, dat als volkorenbrood wordt 

aangeduid, moet voorzien zijn van een merk, 
bestaande uit het woord "volkorenbrood", 
aanwezig op een ouwel, welke in de buiten
zijde van het brood kennelijk is ingebakken . 
Dit merk wordt door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in 
de Nederlandsche S taatscourant bekendge
maakt en op kosten van de Stichting tot 
instandhouding van een Volkorenbrooddienst 
vervaardigd en afgeleverd. Het is uitsluitend 
bestemd om door of vanwege de ingeschre
venen bij genoemde stichting te worden aan
ge bracht op door hen bereid volkorenbrood. 

2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van zijn afkon
diging . 

Amsterdam, 19 Februari 1943. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. S. Z., Verwey. 
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(Stct. no. 42i 
23 Februari 1943. BESLUIT van den Secre· 

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat betreffende v~leening van 
vergunningen voor personenvervoer. 

Op grond van § l der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der 'Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

§ 1. De werkzaamheden van de Com
missie Vergunningen Personenvervoer, inge
steld krachtens artikel 10 der wet Auto
vervoer Personen (wet van 24 Juni 1939, 
Staatsblad n°. 527), welke met ingang van 
1 Maart 1943 zullen ophouden, gaan over op 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat . , 

§ 2. Bij in de Nederlandscne Staatscourant, 
respectievelijk het Verordeningenblad voor het 
bezette Nederlandsche gebied, te plaatsen be
schikkingen zullen, ter uitvóering van 
artikel 1, door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat voor
schriften worden gegeven tot wijziging, voor 
zooveel noodig, van de wet Aut~vervoer 
Personen (wet van 24 Juni 1939, Staatsblad 
n °. 527) , van het uitvoeringsbesluit 4"uto
vervoer Personen (Konin1dijk besluit van 
10 Augustus 1939, Staatsblad n°. 564) en van 
het vierde uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 1 Juli 1941 (N°. 38/1940, 
Verordeningenblad 1940, stuk 9), gewijzigd bij 
besluit van 6 Juni 1941 (N°. rr3/1941, Ver
ordeningenblad 1941 , stuk 25). Deze voor
schriften zullen overgangsbepalingen be
helzen . 

§ 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag zijner afkondiging. 

. 's-Gravenhage, 23 Februari 1943. 
De S.-G. voornoemd, D. G. W. SPITZEN. 

(Stct. no. 41) 
27 Februari 1943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsch Zaken, No. 
4134 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht) . betreffende wijziging van 
de grens tusschen de gemeenten Barne
veld en Ede. 

Op grond van § l der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche g~bied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Met ingang van 27 Maa_rt 1943 wordt de 

grens tusschen de gemeenten Barneveld en · 
Ede zoodanig gewijzigd, dat de nieuwe grens 
zal komen te loopen als volgt: 

Beginnende op de grens van de gemeenten 
Barneveld en Ede bij den noordoostelijken 
hoek van perceel gemeente Lunteren, Sectie 
F, N°. 2051, loopt de grens in zuidelijke rich
ting langs de oostzijde van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Lunteren, Sectie 
F, Nos. 2051, 1989, 2018, 2251, 2255, 2252, 
2258, 2257, 2176, 2174, 2278, 2222, 2172, 
2224, 2223 en wederom 2224 tot den zuide
lijken hoek van laatstgenoemd perceel, ver-
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volgens in algemeen noordwestelijke richting 
langs de westzijde van de perceelen 2224, 
2278, 1933, 2176, 2257, van dezelfde ge
meente en Sectie, tot den noordwestelijken 
hoek van laatstgenoemd perceel, vandaar in 
oostelijke richting langs de noordzijde van 
dat perceel tot de westelijke grens van per
ceel 2251, van dezelfde gemeente en Sectie, 
daarna in algemeen noordwestelijke richting 
dwars over de perceelen 2252 en 2255, van 
dezelfde gemeente en Sectie, en langs de 
westzijde van de perceelen 2251, 2018, 2050, 
2049, 1661 en 1660, van dezelfde gemeente 
en Sectie, tot de grens der gemeente Barne
veld. 

Artikel 2. 

r. De machten en de ambtenaren van de 
gemeente Barneveld oefenen, te rekenen van 
den datum der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het overgaande gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor de gemeente Barneveld geldende 
rechtsvoorschriften gelden vanaf den datum 
van ingang dezer grenswijziging in of voor 
het overgaande gebied. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking, hebbende op het overgaande ge
bied, over een belastingjaar, dat vóór •den 
ingang dezer grenswijziging is aangevangen, 
blijft voorbehouden aan de machten en amb
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gemeente Ede. 

Artikel 3. 
l. Met afwijking van het bepaalde, in ar

tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel l 1, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn verschenen, 
in de gewijzigde gemeenten het getal inwo
ners, dat op den datum van ingang van deze 
grenswijziging volgens de bevolkingsregisters 
der betreffende gemeenten aanwezig is, zoo
als dit door den Commissaris der provincie 
"Gelderland, de burgemeesters der betrokken 
gemeenten gehoord, wordt vastgesteld. 

2 . Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid,der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het overgaande ge
bied, vanaf den datum van den overgang als 
ingezetenen van de gemeente Barneveld be
schouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 
overgaande gebied, worden geacht vanaf den 
datum van vestiging hun werkelijke woon
plaats te hebben gehad in de gemeente Bar
neveld. 

Artikel 4. 
1. De uitkeeringen door het Rijk wegens 

aan de gemeente Ede toekomende hoofd
sommen en opcenten van belastingen, -be
trekking hebbende op het belastingjaar 1943 
en daaraan voorafgaande belastingjaren, 
welke zijn of worden opgenomen in de boe
kingstijdvakken 1942/1943 en 1943/1944, 
worden vanaf den datum van ingang dezer 
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grenswijziging gedaan aan deze gemeente, 
ook voor zoover deze betrekking hebben op 
het van haar afgescheiden _gebied. 

2. De gemeente Ede draagt van de in het 
vorige lid bedoelde uitkeeringen over het be
lastingjaar 1943, voor zoover zij betrekking 
hebben op het van haar afgescheiden gebied, 
aan de gemeente Barneveld zooveel twaalfde 
gedeelten van de verkregen opbrengst over, 
als er na het tijdstip van den gebiedsovergang 
maanden in het loopende belastingjaar over
blijven. 

Artikel 5. 
1. De rechten, lasten, verplichtingen en 

bezittingen van de gemeente Ede, betrekking 
hebbende op of gelegen in het van deze ge
meente afgescheiden gebied, met uitzonde
ring van die, voortvloeiende uit geldleenin
gen, gaan over op de gemeente Barneveld, 
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover wettelijke bepalingen voor 
de overdracht van de in het eerste lid be
doelde rechten en bezittingen overschrijving 
in openbare registers eischen, is de burge
meester van Barneveld verplicht daarvoor 
zorg te dragen. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Gelderland van oordeel is, dat in verband met 
het bepaalde in het eerste lid een verrekening 
tusschen de gemeenten dient plaats te heb
ben, bepaalt hij het bedrag en de wijze van 
betalen daarvan. 

Artikel 6. 
1. Alle kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op het over
gaande gebied, worden gedurende ten minste 
dertig jaren bewaard door de gemeente Ede. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkeerig 
het recht te allen tijde kosteloos inzage te 
nemen van hun gemeente-archieven en op 
kosten hunnér gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander voor 
zoover betreft het gebied, hetwelk van hun 
gen\eente is afgescheiden of aan hun ge-
meente is toegevoegd. • 

Artikel 7. 
De burgemeester der gemeente Ede zendt 

op den datum van ingang dezer grenswijzi
ging aan den burgemeester der gemeente 
Barneveld, na daarvan afschrift te hebben 
gehouden. het deel van het tot het bevol
kingsregister behoorende persoonsregister 
hetwelk betrekking heeft op de personen: 
welke op den dag, voorafgaande aan dien van 
den gebiedsovergang, gevestigd zijn in het 
overgaande gebied; dit deel wordt samenge
voegd met het bevolkingsregister der ge
meente Barneveld. 

Artikel 8. 
r. De inwoners van het overgaande ge

bied, die op of na den datum van ingang dezer 
grenswijziging werkloos zijn of worden, zullen 
onmiddellijk opgenomen worden in de steun
regeling van de gemeente Barneveld of aldaar 
tot de werkverruiming worden toegelaten 
indien en voor zoover :zij daarvoor, op grond 
van de regelen, welke m de gemeente Barne-
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veld gelden, in aanmerking komen. Ten aan
zien van de vestigingsvoorschriften blijft te 
hunnen opzichte de regeling van kracht 
welke in de gemeente Ede gold. - ' 

2. Het verTeenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverruiming geschieden met 
inachtneming van de door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken goedgekeurde steuntarieven en werk
verruimingsloonen. 

Artikel 9. 
l. De kosten van verzorging of verpleging 

van armen, welke ingevolge de artikelen 30 
39 of 39bis der Armenwet worden voldaa~ 
uit de kas der gemeente Ede, komen, voor 
zoover deze armen door deze gemeente of 
door het hooger gezag geacht werden hoofd
verblijf of woonplaats in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek te hebben in het over
gaande gebied, te rekenen van den datum 
van ingang van deze grenswijziging voor 
rekening van de gemeente Barneveld. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 of 39bis der Armenwet worden de per
s~men, die op de o~der~cheidenlijk in die ar
tikelen bedo~lde tiids~1ppen hoofdverblijf of 
woonplaats m den zm van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in het overgaande gebied 
v~!l~f _den datum van ingang van deze grens~ 
w1Jzigmg geacht hoofdverblijf of woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek t; 
hebben gehad in de gemeente Barneveld. 

Artikel 10. 
r. De namen der personen, voorkomende 

op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, N°. 476), van de gemeente Ede en die 
destijds op deze lijsten zijn geplaatst, nadat 
op een hunnerzijds ingediend verzoek om 
vergunning, onderscheidenlijk verlof A voor 
één of meer lokaliteiten, gelegen in het'over
gaande gebied, een afwijzende beschikking 
was genomen, uitsluitend op grond dat het 
vastgestelde maximum der vergu'nningen 
onderscheidenlijk verloven A, was bereikt' 
worden, indien belanghebbenden binnen dri; 
maanden na den datum van ingang dezer 
grenswijziging een daartoe strekkend verzoek 
richten tot den burgemeester der gemeente 
Barneveld, overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van laatstgenoemde ge
meente. 

2 . De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de gemeente Barneveld zal ge
schieden, wordt bepaald naar de dagen, waar
op d~ v7rzoeken om vergunning, onderschei
denltJk verlof A, zoowel win hen, die op deze 
lijsten worden overgeschreven, als van hen 
die reeds op deze lijsten zijn geplaatst, bij het 
betrokken gemeentebestuur of den betrokken 
burgemeester zijn ingekomen, met dien ver
stande, dat, voor zoover verzoeken op den
zelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist. 

3 . Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het eerste lid, is ingekomen, 
geeft de burgemeester van de gemeente Bar
neveld daarvan kennis aan den burgemeester 
der gemeente Ede. Deze schrapt den naam 
van den verzoeker van de in zijn gemeente 
geldende overeenkomstige lijst. 
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Artikel II . 

Met ingang van den datum deze r grens
wijziging wordt in aile rechtsvoorschriften 
onder de gemeenten Barneveld en Ede ver
staan de gemeenten, zooals zij krachtens deze 
beschikking zijn gewijzigd. 

Artikei 42. 
Geschillen otfitrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voorzoover in deze be
schikking of in andere wettelijke voorschrif
ten niet anders is bepaald, beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van b estuur, ge
hoord. 

Artikel 13. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag harer plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 27 Februari 1943. 
S. -G. v.h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS. 

(StèT. no. 43) 
3 Maart 1943 . BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. u848 M/V, Directie van Handel en 
N ijverhefd, Afd . Middenstand, houdende 

· wijziging van het Besluit bepe~king lo
giesgelegenheid No. I. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris ,voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In het eerste lid van artikel 4 van het Be
sluit beperking logiesgelegenheid No. 1 (Ne
derlandsche Staatscourant van 17 Februari 
1943, n°. 33) wordt de punt achter het woord 
"provincies'' vervangen door een kommapunt 
en aan dit lid • oegevoegd: 

c. op nader door hem aan te wijzen onder
nemingen. 

Artikel 2. 

Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder
landsche Staatscourant. Het treedt in werking 
met ingang van den dag zijner afkondiging. 

's -Gravenhage 3 Maart 1943. 
De S.-G. voornoemd, H.M. H1RSCHFELD. 

(Stct. no. 52) 
3 Maart 1943. EERSTE BESCHIKKING 

ter uitvoering ván de negende Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betref
fende bijzondere administratiefrechte
lijke maatregelen. (Provinciale indeeling 
voor Vlieland en Terschelling). 

Op grond van artikel 2 van de Negende 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, betref
fende bijzondere administratiefrechtelijke 
maatregelen (Verordening N°. 73/ 1942) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver-
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ordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt, in overeenstemming met den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart bepaald: 

Artikel 1. 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 2 
oefenen de machten en ambtenaren van de 
provincie Friesland de bevoegdheden van het 
provinciaal bestuur uit met betrekking tot 
de gemeenten Vlieland en Terschelling. 

:i. De geldende provinciale besluiten be
houden voor deze gemeenten rechtskracht, 
totdat de Commissaris der provincie Friesland 
anders bepaalt . 

Vóór 1 September 1943 bepaalt hij, bij het 
in het Provinciaal Blad bekend te maken 
besluit, welke besluiten van de provincie 
Friesland met betrekking tot dé bovenge
noemde gemeenten zullen gelden . 

Zoo dikwijls voor het intrekken of voor het 
invoeren van provinciale besluiten medewer
king van hooger gezag bij kracht van wet 
hebbende bepalingen is voorgeschreven ;"'ïs 
deze mede vereischt voor het vervallen of van 
toepassing verklaren van provinciale beslui
ten ingevolge het bepaalde in de vorige 
alinea. 

Artikel 2. 

1. De ingevolge wettelijk voorschrift ver
eischte goedkeuring van besluiten van or
ganen der gemeenten Vlieland en Terschelling 
gepomen vóór 1 September 1942, wordt ver
leend of geweigerd door het orgaan, dat daar
toe vóór dien datum bevoegd was. 

2. De inkomsten en uitgaven van de ge
meenten Vlieland en Terschelling, opgeno
men in de rekeningen over dienstjaren, aan 
1942 voorafgaande, worden vastgesteld door 
den Commissaris der provincie N oordholland. 

3. Van de zuivere opbrengst van de op
centen, welke door de provincie Noordholland' 
over het belastingjaar 1942 worden geheven 
op de hoofdsom der grondbelasting, worden, 
voor zoover deze betrekking hebben op 
eigendommen, welke ingevolge de negende 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied behooren 
tot de provincie Friesland, twee derde gedeel
ten aan de provincie Noordholland en één 
derde gedeelte aan de provincie Friesland 
uitgekeerd. 

4. De vaststelling van het quotiënt, be
doeld in artikel 16, tweede lid, van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit, voor de gemeenten 
Vlieland en Terschelling, over aan het reke
ningsjaar 1942 voorafgaande rekeningsjaren, 
geschiedt door den Commissaris der provin
cie Noordholland. 

Artikel 3. 
1. De zich onder berusting van het Pro

vinciaal Bestuur van de provincie Noord
holland bevindende kadastrale en andere 
stukken, voor zoover zij voor de uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, van deze beschikking 
noodig worden geacht, worden, hetzij in 
originali, hetzij in afschrift overgedragen aan 
het Provinciaal Bestuur van de provincie 
Friesland. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
vorige lid heeft het Provinciaal Bestuur van 
de provincie Friesland het recht kosteloos. 
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inzage te nemen van archiefstukken, op de 
gemeenten Vlieland en Terschelling betrek
king hebbende, en op kosten der provincie 
Friesland afschriften of uittreksels daarvan 
te vorderen. 

3. De archiefstukken van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Noordholland 
die hoofdzakelijk van belang zijn voor het 
gebied van de gemeenten Vlieland en Ter
schelling, worden onverwij ld overgedragen 
aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Friesland. Indien eerstgenoemde Kamer 
bij de overgedragen archiefstukken belang 
heeft, worden haar daarvan op haar verzoek 
door laatstgenoemde Kamer afschriften ver
strekt. 

Artikel 4. 
Alle rechten, lasten, verplichtingen en be

zittingen van de provincie Noordholland, 
betrekking hebbende op of gelegen in de ge
meenten Vlieland en Terschelling, gaan over 
op de provincie Friesland, zonder dat daar
·voor een nadere akte wordt gevorderd. 

Artikel 5. 
In tabel B, bedoeld in artikel 31 der Kies

wet, behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 2 Februari 1922 (Staatsblad n°. 37), ver
vallen in de opsomming van gemeenten in de 
provincie Noordholland, onder II, de gemeen
ten Vlieland en Terschelling en worden aan de 
opsomming van gemeenten in Friesland, 
onder V, de gemeenten Vlieland en Terschel
ling toegevoegd. 

Artikel 6. 
Artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Ka

mers van Koophandel en Fabrieken (Neder
lQJ'ldsche Staatscourant van 31 Maart 1942, 
n'l5. 63), zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
b esluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departeme_nt van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van 16 October 1942, n°. 46013 
J .Z./M. (Nederlandsche Staatscourant van 16 
October 1942, n°. 202), .wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

In punt 9 vervallen de woorden "Terschel
ling" en "Vlieland". 

Artikel 7. 
Artikel 3, onder ro, van het Koninklijk 

besluit van 24 Januari 1936, n°. 28 (Neder
landsche Staatscourant n°. ,18) to uitvoering 
van de artikelen 2 en 33 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793), zooals dit is ge
wijzigd ·bij Koninklijk besluit van 5 Maart 
1936 (Nederlandsche Staatscourabt n°. 49), 
wordt als volgt gelezen: 

ro. het gebied van den Provincialen Keu
ringsdienst in Friesland over de gemeenten 
in de provincie Friesland. 

Artikel 8. 
De vaststelling van het plan van uitbrei

ding voor de gemeente Vlieland krachtens 
artikel 40 der Woningwet geschiedt door den 
Commissaris der provincie Noordholland. 

Artikel 9. 
Deze beschikking, welke in de Nederland

sche Staatscourant zal worden geplaatst, 
wordt geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van I September 1942. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1943. 
S.-G. u. h. Dep. u. B. Z., FREDERIKS. 

• 
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(Stct. no. 60) 
8 Maart 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, betref
fende film voorstellingen. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: .. 

Art . 1. (1) Het is aan het publiek bij 
filmvoorstellingen verboden, tijdens de ver
tooning van het journaal of de journalen de 
zaal, waar de filmvoorstelling wordt gegeven, 
te betreden of te verlaten. 

(2). De ondernemers van zalen, waar film
voorstellingen worden gegeven, dienen op 
een voor het publiek goed zichtbare wijze aan
kondiging te doen van het in het eerste lid 
genoemde verbod. 

2. (1) Hij , die tijdens de vertooning van 
een journaal de zaal, waar de filmvoorstelling 
wordt gegeven, betreedt of verlaat, wordt 
gestraft met een geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. ' · 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft hij, 
die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1, 
tweede lid . 

(3) Indien een feit, strafbaar gesteld in 
het tweede lid, wordt begaan -door of van
wege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die 
de feitelijke leiding had bij het verboden 
handefen of nalaten. , 

(4) De in het eerste en tweede lid strafbaar 
gestelde feiten zijn overtredingen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Maart 1943. 
S.-G. u. h. Dep. V. en K., REVDON. 

(Stct. no. 142) 
13 Maart 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende de verzeke
ring ingevolge het Ziekenfondsenbesluit 
van personen, in dienst van publiek
rechtelijke lichamen. 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
artikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
-van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
· Voorde toepassing van het Ziekenfondsen

besluit gelden de personen, in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, die ingevolge ar
tikel 25, 1ste lid, onder 2, der Ziektewet.niet 
krachtens die wet zijn verzekerd, als v er
zekerden ingevolge de Ziektewet. 

Artikel 2. 
1. Publiekrechtelijke lichamen, welke voor 

hun personeel, dat verplicht verzekerd is in
gevolge de Ziektewet, zijn aangesloten bij 
een erkende bedrijfsvereeniging, als bedoeld 
in artikel 89 dier wet, worden voor de ver
zekering van de in artikel I bedoelde per-

K. 2663 
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sonen geacht bij die bedrijfsvereeniging te 
zijn aangesloten. 

2. Publiekrechtelijke lichamen, niet val
lende onder het eerste lid, worden voor de 
verzekering van de in artikel I bedoelde per
sonen geacht te zijn aangesloten bij de zieken
kas van den Raad van Arbeid, binnen welks 
gebied zij hun zetel hebben. 

Artikel 3. 
Dit besluit wordt in de Nederlandsche 

Staatscourant bekendgemaakt en treedt in 
werking met ingang van den derden Maan
dag na den dag van zijn afkondiging. 

Amsterdam, 13 Maart 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Stct. no. 53) 
17 Maart 1943. BESLUIT van den Sec-re 

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, in zake de verlichting van 
be ;pannen voertuigen en handwagens. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art . 1. In verband met de bijzondere om
standigheden wordt het bepaalde bij artikel 
63, lid 1, aanhef, en onder a, van het Motor
en Rijwielreglement tot nader order buiten 
werking gesteld ten aanzien van die bespan
nen voertuigen en handkarren, welke voor
zien zijn van een lantaarn, die: 

1°. voorwaarts een helder geel of een 
helder wit licht uitstraalt, en 

2°. aan de linkerzijde van het voertuig, 
dan wel van de lading, indien deze ter linker
zijde buiten het voertu~ uitsteekt, is aange
bracht, met dien verstande, dat zij zich niet 
meer dan 40 cm binnenwaarts van den uiter-
sten Iinkerzijkant van het voertuig of de 
lading mag bevinden. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Maart 1943. 
De S.-G. voornoemd, D. G. W. SPITZEN. 

(Stct. no. 56) 
19 Maart 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken N° . 
739 R., betreffende wijziging en aanvul
ling van het B ezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksam btenaren 1934 (Staatsblad 
1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 21 November 1942 
(Ned. Stct. van 25 November 1942, n°. 
230). 

Op grond van de Verordening ~ 0 • 23/1940 
en in overeenstemming m et de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepaal ik als volgt: 

Art. 1. In het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke R ijksambtenaren 1934 worden de 
navolgende w ijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

Aanvulling L. & S. 1943 

1943 

A. Gerekend van r Januari 1942; 
Aan artikel ro van het besluit wordt een 

nieuw zesde Jid· toegevoegd, luidende: 
6. Indien een ongehuwde van 35 jaar of 

jonger in het huwelijk treedt, ontvangt h ij 
over den diensttijd, gedurende welken hij 
aan den ongehuwdenaftrek onderworpen is 
geweest, een uitkeering naar reden van 3 
ten honderd per jaar, met een maximum van 
15 ten honderd, van de jaarwedde, welke hij 
op den dag, voorafgaande aan het huwelijk 
of aan het ontslag wegens huwelijk, geniet, 
met inbegrip van de ambtstoelagen, voor 
zooveel noodig verminderd met den stand
plaatsaftrek en met den aftrek, bedoeld in 
dit artikel. 

B. Gerekend van r Juli 1942: 
In het vierde lid van. artikel ro van het 

besluit vervallen de woorden "in gezinsver
band levende". 

2. Deze beschikking wordt geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 19 Maart 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS. 

(Stct. no. 113) 
31 Maart 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financiën, tot wijziging var, het Konink
lijk besluit van 26 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 306), houdende regeling van de ver
goeding van verplaatsingskosten. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel s, 1ste lid, van het Ko
ninklijk besluit van 26 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 306) tot regeling van de vergoeding van 
verplaatsingskosten, worden de woorden "7 5 
pct. der pensionkosten" vervangen door "90 
pct. der pensionkosten". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondigin~. 

Deventer, 31 Maart 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. no. 190) 
7 April 1943. EERSTE UITVOERINGS

BESLUIT van den S.icretaris-Generaal 
van h et Departement van Sociale Zaken 
van het besluit van 27 Mei 1942 (Ned. 
Staatscourant van 27 Mei 1942, n°. 100) 
n°. 2879 H /doss. 52, Afd. Volksgezond
h eid betreffende de organisatie van school
artsendiensten. 

Op grond van artikel 2, eerste lid, van het 
Besluit van 27 Mei 1942 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Afdeeling I : algemeene voorschriften. 
Árt. 1. I. Het geneeskundig schooltoe

zicht wordt uitgeoefend: 
3 
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a. op de openbare dagscholen voor voor
bereidend, gewoon, uitgebreid, voortgezet en 
buitengewoon lager onderwijs ; 

b. op de openbare dagscholen voor lager 
nijverheidsonderwijs, voor zoover dit betreft 
de scholen voor een ambacht of handwerk 
en de scholen voor huishouden, landbouw
huishouden, vrouwelijke handwerken en 
maatschappelijk werk ; 

c. op de overeenkomstige bijzondere 
scholen . , 

2. Het geneeskundig schooltoezicht om
vat: 

a·. het toezicht op den gezondheidstoe
stand van de leerlingen van de in lid I ge
noemde scholen; 

b. het toezicht op den gezondheidstoe
stand van het personeel dezer scholen, meer 
in het bijzonder t er vaststelling van aan
doeningen, welke gevaar of schade kunnen 
veroorzaken voor de gezondheid van de leer
lingen of hinderlijk voor het onderwijs zijn; 

c. het hygiënisch toezicht op de school
gebouwen, hun inrichting en de speelter
reinen; 

d. het verstrekken van advies aan de 
onderscheidene gemeente- en schoolbesturen 
over de plannen van nieuw op te richten of 
te vernieuwen schoolgebouwen en over aan 
te schaffen schoolinventaris en andere hulp
middelen b ij het onderwijs; 

c. het adviseeren over vast te stellen leer-· 
plannen, vacanties en roosters van lesuren, 
over de daarin aan te brengen wijzigingen, 
over het vrijstellen van abnormale leerlingen 
van het volgen va n het onderwijs en het vrij
stellen van leerlingen van het volgen van 
bepaalde deelen van h et onderwijs, alsmede 
omtrent andere aangelegenheden an school
hygiëne; 

f . het geneeskundig onderzoek van de 
onderwijzers, die voor een benoeming in aan
merking komen, tenzij op andere wijze in dat 
onderzoek is voorzien. 

2. De schoolart~ mag niet optreden als 
behandelend geneest.eer. 

3. 1 . De jaarwedde van den schoolarts 
bedraagt 'f 5950, te verhoogen met 2 twee
jaarlijksche verhoogingen tot maximaal 
f 6450. Zij genieten kindertoeslag volgens 
Rijksregehng. 

2. De schoolarts kan reiskosten in reke
ning brengen en wel bij reizen per trein 2 • 
klasse en bij reizen per auto, motor of rijwiel 
volgens h et tarief van het Reisbesluit 3• 
klasse . De schoolarts kan verblijfkosten in 
rekening brengen en wel de werkelijk ge
maakte kosten, welke het tarief van het 
Reisbesluit 3• klasse niet te boven mogen 
gaan . 

Afdeeling II : voorschriften met betrekking tot 
de gemeenschappelijke regelingen in zake 

schoolartse"iiensten. 
4. I. Elk der aangesloten gemeenten 

draagt in de kosten van het geneeskundig 
schooltoezicht bij naar verhouding van het 
aantal inwoners overeenkomstig de laatstelijk 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde gegevens betreffende de be
volkingscijfers . 

2 . In bijzondere gevallen kan de regeling 
bepalen, dat elk der aangesloten gemeenten 
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bijdraagt naar verhouding van het aantal 
leerlingen, dat op de inrichtingen, waarop het 
geneeskundig schooltoezicht wordt uitge
oefend, op 15 September van het afgeloopen 
jaar is toegelaten,-1fö wier ouders of voogden 
op dien datum in het bevolkingsregister die r 
gemeente waren ingeschreven. 

5. Elk der aangesloten gemeenten draagt 
in een eventueel aan den schoolarts of aan 
andere ambtenaren van den schoolartsen
dienst toe te kennen wachtgeld bij naar ver
houding van de gemiddelde bijdrage dezer 
gemeente over de tien jaren, onmiddellijk 
voorafgaande aan de toekenning van het 
wachtgeld. 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien zijner 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

Amsterdam, 7 April 1943. 
Wnd. S.-G. v. r.. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

{Stct. no. 7 4) 
12 April 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, betref
fende het vaststellen van het keurloon 
voor films . 

Op grond van artikel 5, derde lid, van het 
Filmbesluit 1941 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art . t . I. Het te betalen keurloon, be
doeld in artikel 5, derde lid, van hef Film
besluit 1941, bedraagt 35 cent per 10 meter 
voor zg. normaalfilm, waarvan de filmstrook 
een breedte heeft van 35 millimeter. 

2. Voor zg. smalfilm, waarvan de film
strook een breedte van 17 ½, 16 of 9 ½ milli
meter heeft, bedraagt het in het eerste lid 
bedoelde keurloon 75 cent per 10 meter. 

3. Voor zg. smalfilm, waarvan de film
strook een breedte van 8 millimeter heeft, 
bedraagt het in het eerste lid bedoelde keur
loon f 1.50 per 10 meter. 

4. Voor de berekening van dit keurloon 
· wordt een gedeelte van 10 meter berekend 
al!i 10 meter, als dit gedeelte 5 meter of meer 
dan 5 meter bedraagt; een gedeelte van min
der dan 5 meter wordt buiten beschouwing 
gelaten. 

5. Het keurloon bedraagt voor films, be
doeld in het eerste lid, 10 cent per 10 meter, 
voor films , bedoeld in het tweede lid, 25 cent 
per 10 meter, en voor films, bedoeld in het 
derde lid, so cent per 10 meter, indien het 
films betreft: 

a. bedoeld in artikel 1, tweede lid, sub 2, 
der Bioscoopwet, mits zij n_aar het oordeel 
van den voorzitter der Rijksfilmkeuring niet 
tot strekking hebben handelsreclame te 
maken; 

b. waarvan de vertooning wegens de strek
king door den voorzitter der Rijksfilmkeuring 
van algemeen belang wordt geacht. 

6. De lengte, waarvan het keurloon, be
doeld in de vorige leden, berekend wordt is 
de totale lengte der film, zooals deze ter keu
ring wordt aangeboden, met inbegrip van de 
inleidende titels en van alle tusschentitels, 
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verklarende teksten, op- en bijschriften. 
7. Het bedrag, dat bij de aanbieding van 

een film ter keuring moet worden beta~d 
wordt berekend volgens door den aanbieäe; 
opgegeven lengte, als bedoeld in het vorige 
lid, en naar het tarief, bepaald in het eerste 
tweede of derde lid. ' 

Het definitieve bedrag van het keurloon 
wordt door den voorzitter der Rijksfilmkeu
ring vastgesteld en aan den aanvrager mede
gedeeld. 

8. Van een film, welke op last van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten of op last 
van den voorzitter der Rijksfilmkeuring aan 
een nieuwe beoordeeling wordt onderworpen 
wordt geen keurloon geheven, behoudens het 
bepaalde in artikel 2, eerste lid. 

9, Van een film, waarvan de vertooning 
verplicht wordt gesteld op grond van Besluit 
132/ 1941, wordt geen keurloon geheven. Het 
eventueel reeds betaalde keurloon wordt aan 
den aaflbieder teruggegeven. 

10. Bij keuring van een film, die geheel of 
gedeeltelijk samengesteld is uit deelen van 
reeds goedgekeurde films, kan de voorzitter 
der Rijksfilmkeuring bepalen, dat deze film 
ge~eel of gedeeltelijk van keurloon wordt 
vnJgesteld. 

11. Films, welke worden toegelaten met de 
beperkende bepaling, dat zij uitsluitend voor 
bepaalde groepen van personen mogen wor
den vertoond, worden in geen geval geacht te 
vallen onder de bepalingen van het vijfde of 
tiende lid. Voor deze films moet steeds het 
volle keurloon, als bedoeld in het eerste 
tweede of derde lid, worden betaald. ' 

2. 1. Indien een film, na een op grond 
van ar~ikel 3, tweede lid, van het Filmbesluit 
1941 mgesteld beroep bij den Secretaris
Gene~aal. van het Departement van Volks
voorhchbng en Kunsten, door of namens 
dezen aan een nieuwe beoQ,rdee!ing wordt 
onderworpen, is hiervoor wederom een keur
loon verschuldigd, gelijk aan dat, hetwelk 
betaald werd voor de oorspronkelijke keuring. 

2. Indien de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten de beslissing van den voorzitter der 
Rijksfilmkeuring betreffende het niet toe
! aten van de film vernietigt of een andere 
leeftijdsgrens vaststelt, wordt het in het 
eerste lid bedoelde keurloon aan den aan
vrager terugbetaald. 

. 3 . . In alle _gevallen, waarin bij dit besluit 
met 1s voorzien, worat door den voorzitter 
der Rijksfilmkeuring volgens de grondslagen 
van artikel 1 een keurloon vastgesteld. 

4. Alle vroeger vastgestelde regelingen 
betreffende keurloon zijn hiermede vervallen. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 April 1943. 
s.-G. v. h. Dep. v. v. en K., REYDON. 
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(Stct. no. 102) 
12 April 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 598 D/doss. 54, Afd. 
~o\ksgezondheid, tot aanvulling en wij
z1gmg van het Waschmiddelenbesluit 
(Staatsblad 1925, n°. 345). 

Op gron<! van § I der Verordening No. 
23/1940 en m overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordemng N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt, gelet op de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935 
~ 0 - 79~) en het advies der commissie, bedoeld 
m artikel 17 van die wet, bepaald: 

Art. I. Zoolang zeep of zeepvervangende 
wasch- en reinigingsmiddelen als distributie
g~ed1:ren . in den zin van artikel 4 van de 
D1stnbubewet 1939 zijn aangewezen wordt 
het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 1925 
n°. 3_4Sl,.:rnoals d_it laatstelijk is gewijzigd bij 
KonmkhJk besluit van 30 Juni 1938 (Staats
blad n°. 861), aangevuld en gewijzigd als 
volgt: 

a. Van artikel 2 treden het tweede lid de 
derde en vierde alinea van het derde lid en 
het z~sde lidi onder a en .b, buiten werking; 
de vierde almea van het derde lid echter 
slechts voor zoover zij betrekking heeft op 
harde zeep, die niet ingevolge de voor
schriften v11;1:1 den directeur van de Sectie Zeep 
van het R11ksbureau voor Chemische Pro
ducten als toiletzeep wordt aangemerkt. 

b. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 3bis 
luidende: ' 

zachte zeep, harde zeep, zeeppoeder en 
waschpoeder moeten voldoen aan de voor
schriften, die door den directeur van de 
Sectie Zeep van het Rijksbureau voor Che
mische Producten dienaangaande worden 
gesteld. 

c. Artikel 4 treedt buiten werking voor 
zoover het daarin bepaalde van toepas;ing is 
op zachte en harde zeep. 

d. Het bepaalde in artikel S geldt niet 
voor de waren, die op zeep- of zeepvervan
gende wasch- en reinigingsmiddelen gelijken 
of ten doel zouden kunnen hebben deze te 
vervangen; deze waren zullen niet dan met 
toestemming van den directeur van de Sectie 
Zeep van het Rijksbureau voor Chemische 
Producten mogen worden aangeduid met 
namen, waaruit de aard en de samenstelling 
niet of ni~t voldoende blijken . 

e. Artikel 7 treedt buiten werking en 
ingevoegd wordt een nieuw artikel 7bis 
luidende: · ' 

zeep, wasch- en reinigingsmiddelen, die 
bijtende bestanddeelen bevatten, zooals 
alkaliën, alkalisch werkende en dergelijke 
stoffen, moeten zijn voorzien van een opval
len.d duidelijk waarschuwend opschrift te
vens vermeldende de wijze, waarop sch

1

ade
lijke werking op de huid of op textielgoederen 
kan worden voorkomen. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den dag na dien zijner afkondiging. 

Amsterdam, 12 April 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z., Verwey. 
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(Stct. no. 102) 
13 April 1943. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, 
No. 1354 H/ P .~ .B_., Afd. Volksgezo.nd
heid, tot orgamsatie van de rheumatiek
bestrijding (Rheumatiekbesluit 1943). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Te Utreclît wordt gevestigd het 
Centraal instituut voor Rheumatiekbestrij
ding onder leiding van een directeur, die 
tot taak heeft het Centraal instituut in te 
richten en in het algemeen aan alle daarvoor 
in aan,merking komende instanties over de 
rheumatiekbestrijding in Nederland te ad
viseeren. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken kan nadere voor
schriften geven betreffende de organisatie 
der rheumatiekbestrijding. . 

3. De directeur van het Centraal instituut 
verkrijgt een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming te bepalen 
p ositie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
en wordt als zoodanig bij de opleiding der 
artsen ingeschakeld. Hij wordt als directeur 
van het .Centraal instituut door de zorg van 
den president-curator d er Rijksuniversiteit 
in de gelegenheid gesteld, de ontwikkeling 
van het betrokken onderdeel der medische 
w~tenschap te volgen, onderscheidenlijk daar
aan deel te hebben. 

4. De tenuitvoerlegging van de in artikel 1 
omschreven taak en de vaststelling van de in 
a rtikel · 2 bedoelde nadere voorschriften ge
schiedm door den Secretaris-Generaal van 
het D~partem ent van Sociale Zaken, voor 
zoover zulks de belangen van het hooger 
onderwijs raakt , in overleg met den Secreta
ris-G~neraal van het Departement van Op
voeding, W etenschap en Kultuurbescher
m ing. 

5. De materieele en personeele uitgaven 
van het Centraal instituut komen ten laste 
van het Departement van Sociale Zaken. Het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming draagt voor een 
bedrag van f 3600,- bij in de salarieering 
van den directeur. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Rheumatiekbesluit 1943, en treedt in wer
king op den dag zijner afkondiging. 

Amsterdam/Apeldoo~n, 13 April 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VEJiiLWEY. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., 
J. VAN DAM. 

(Stct. no. 152) 
13 April 1943. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming betreffende het onderwijs 
in de vliegtuigbouwkunde _aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft. 
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Op grond van, § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den, Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlan,dsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De artikelen 34, u8 en 129 der 
Hooger-onderwijswet, de Koninklijke be
sluiten van 4 Juli 1905, Staatsblad n°. 227, 
en van 27 Juni 1919, Staatsblad n°. 400, zoo
als deze besluiten nader zijn gewijzigd, als
mede de ministerieele beschikking van 12 Ja
nuari 1924, Staatsblad n°. II, zooals deze be
schikking nader is gewijzigd , worden aan
gevuld en gewijzigd overeenkomstig het be
paalde bij de artikelen 2 tot en met 8. 

2. Gelet op artikel 32 der Hooger-onder
wijswet wordt, gezien het Koninklijk besluit 
van 27 Juni 1919, Staatsblad n°. 400, aan 
de afdeelin,g der werktuigbouwkunde , en 
scheepsbouwkunde een onderafdeeling der 
vliegtuigbouwkunde toegevoegd en de naam 
der afdeeling gewijzigd in 

1
,afdeeling der 

werktuigbouwkunde, scheepsoouwkunde en 
vliegtuigbouwkunde" . 

3. · In artikel 34 der Hooger-on,derwijswet 
wordt n,a "k. de scheepsbouwkunde" inge
voegd: 

,,k. a. de vliegtuigbouwkunde". 
4. In art ikel r 18 der Hooger-ond~rwijswet 

wordt na " 4°. van scheepsbouwkundig inge
nieur" ingevoegd: ,,5°. van vliegtuigbouw
kundig ingenieur" . 

De cijfers 5 tot en met 8 worden gewijzigd 
in "6 tot en met 9". 

5. In het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905, Staatsblad n°. 227, zooals dit besluit 
nader is gewijzigd, wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Artikel I rbis. Omtrent de vereischten voor 
de examens ter verkrijging van het diploma 
van vliegtuigbouwkundig ingenieur gelden 
de volgende bepalingen: 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakktn: 

a. wiskunde; 
b. de theoretische en toegepaste mechani-

ca; 
c. de natuurkunde; 
d. de kennis en het onderzoek der metalen; 
11 . de mechanische technologie; 
f . de werktuigbouwkunde; 
g. de vliegtuigbouwkunde; 
h. het technische teekenen; 
en voorts eventueel één of meer der vol

gende vakken, ter beoordeeling van de af
deeling: 

i. de scheepsbouwkunde; 
k . de kennis· en het onderzoek van bouw

stoffen, andere dan, metalen; 
1. het handteekenen. 
Het candidaatsexamen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica; 
b. de aëro- en hydrodynamica; 
c. de werktuigbouwkunde; 
d. de vliegtuigbouwkunde; 
e. de mechanische technologie; 
f. de kennis en het onderzoek der metalen; 
g. de natuurkunde; 
h. de electrotechniek; 
i. het administratief recht , 
en voorts, ter beoordee!ing van de afdee

ling, eventueel het vak: 
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k. de scheepsbouwkunde. 
Het ingenieursexamen loopt over de vol-

gende vakken: 
a. d~ vliegtuigbouwkunde; 
b. de bedrijfsleer, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken, ter keuze van den candidaat, onder 
goedkeuring der afdeeling: 

c. de werktuigbouwkunde ; 
d. de scheepsbouwkunde; 
e. de wiskunde; 
f. de theoretische en toegepaste mechanica; 
g. de aëro- en hydrodynamica; 
h. de natuurkunde; 
i. de electrotechniek; 
k. de mechanische technologie; 
l. de scheikundige technologie; 

m. de kennis en het onderzoek der metalen; 
n. de kennis en het onderzoek van bouw

stoffen, andere dan metalen; 
o. de industrieele bouwkunde; 
p. de algemeene en toegepaste microbio-

logie; 
q. de staathuishoudkunde; 
r. het Staats- en administratief recht; 
s. het boekhouden. 
Het ingenieursdiploma wordt slechts uit

gereikt aan hen, die bewijzen hebben over
gelegd van voldoende practische bekwaam
heid. 

6. In de artikelen 15 en 19 van het in 
artikel 5 genoemde besluit wordt telkens na 
het getal II ingevoegd "II bis" . 

7. De ministerieele beschikking van r 2 
Januari 1924, Staatsblad n°. II , zooals deze 
beschikking nader is gewijzigd , wordt aan
gevuld met een nieuw artikel 4bis, luidende: 

Artikel 4bis. I. Het propaedeutisch exa
men voor aanstaande vliegtuigbouwkundig 
ingenieurs kan in twee gedeelten worden af
gelegd. H et eerste gedeelte omvat in het al
gemeen het in het eerste studiejaar behandel
de deel der leerstof, waarin een examen ver
plicht is gesteld, het tweede gedeelte het 
in het tweede studiejaar behandelde deel 
d ier leerstof. 

II. Het candidaatsexamen voor aanstaan
de vliegtuigbouwkundig ingenieurs kan in 
twee gedeelten worden afgelegd. Het eerste 
gedeelte omvat ïn het algemeen het in het 
derde studiejaar behandelde deel der leer
stof, waarin een examen verplicht is gesteld, 
heil. tweede gedeelte het in het ,·;erde studie
jaar behandelde deel dier leerstof. 

8. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn , 13 April 1943. 
S .-G. Dep. v. 0., W. en K ,, J. VAN DAM. 

(Stct. no. 188) 
16 April 1943. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het D epartement van 
Sociale Zaken tot vaststelling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverze
kering van de bij de ziekenkassen van 
de Raden van Arbeid verzekerden. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied en de artikelen 
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63, 64 en 68 der Ziektewet, alsmede in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 

H et Koninklijk besluit van 3 Januari 1930, 
Staatsblad no. 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering, 
zooals dat besluit sedert dien is gewijzigd, 
wordt ingetrokken. 

Artikel 2. 

De premie voor de verplichte verzekering 
van de bij de ziekenkassen van de Raden van 
Arbeid verzekerden bedraagt 3 pct. van het 
loon, dat voor het tijdperk, waarover de be
taling loopt, krachtens het bepaalde bij ar
tikel 68 der Ziektewet voor premiebetaling 
in aanmerking komt. 

Artikel 3. 
In afwijking van het in artikel 2 bepaalde 

bedraagt de premie voor verzekerden in 
dienst van ondernemingen, waarin de hierna 
te noemen bedrijven worden uitgeoefend, het 
percentage van het loon, hetwelk voor het 
tijdperk, waarover de betaling loopt, krach
tens het bepaalde bij artikel 68 der Ziekte
wet voor premiebetaling in aanmerking 
komt, dat achter de omschrijving van voren
bedoelde bedrijven is vermeld. 

No. Omschrijving der bedrijven Premie 
1 het glasblazersbedrijf en het be-

drijf van vervaardigen van ven-
ster - of spiegelglas . 3,5 

2 het confectiebedrijf 3, 7 
3 het bedrijf van pannenbakker, 

steenbakker, buizenbakker, es-
trik- of plavu_izenbakker . 3,8 

4 het bedrijf van vervaardigen van 
asbestplaten . . . . . 4 

s het bedrijf van vervaardigen van 
cement- en (of) betonwaren en 
(of) -platen van gips, beton en 
dergelijke stoffen 4 

6 het bedrijf van malen van ertsen, 
kalk, klei, krijt, mortel, tras en 
dergelijke stoffen 4 

7 het bedrijf van maken van bur
gerlijke bouwkundige werken . 4 

8 het timmerliedenbedrijf en (of) 
het metselaarsbedrijf op bouw-
werken . 4 

9 het bedrijf van aanleggen, onder
houden, herstellen, opbreken of 
afbreken van kanalen, sluizen, 
havens, vaste dokken, bruggen, 
dijken of andere waterwerken, 
wegen, spoor- of tramwegen, 
riolen, buisleidingen, onder
grondsche kabels en (of) het 
verhuren van aannemersmateri-
aal ' . . . 4 

10 het metselaarsbedrijf . , 4 
II het bedrijf van sloopen van bouw-

werken . 4 
12 het bedrijf van steenhouwer en 

(of) steenzager . 4,2 
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13 het bedrijf van exploiteeren van 
ziekenhuizen en ( of) andere 
verplegingsinrichtingen . . 4,2 

14 het bedrijf van sigarenmaker . 4,3 
15 het bedrijf van sigarettenmaker 4,3 
16 het bedrijf van tabakskerver . 4,3 
1 7 het glazenwasschersbedrijf . 4,6 
18 het bedrijf van schoonmaken van 

gebouwen 4,6 
19 het bedrijf van bewerken van dia-

mant 4,6 
20 het bedrijf van mijnbouw 5 
2 1 het bedrijf van aanleggen van 

mijngangen en schachten . 5 
22 het stukadoors- en (of) witters-

bedrijf 6 

Artikel 4. 
In afwijking van het bepaalde in de arti

kelen 2 en 3 bedraagt de premie voor de 
hierna te noemen verzekerden het bij dit ar
tikel aangegeven percentage van het loon, 
hetwelk voor het tijdperk, waarover de beta
ling loopt, krachtens het bepaalde bij artikel 
68 der Ziektewet voor premiebetaling in aan
merking komt: 

a. voor personen, die bij wijze van werk
verruiming zijn te werk gesteld en uitsluitend 
administratieve en dergelijke werkzaamhe
den verrichten (zoogenaamde hoofdarbei
ders) 3,5 

b. voor personen, die bij· wijze van werk
verruiming zijn te werk gesteld, met uitzon-
dering van die, genoemd onder a, . 7 

Artikel 5. 
Voor den verzekerde, werkzaam in een on

derneming, waarin verschillende bedrijven 
worden uitgeoefend, waarvoor verschillende 
premiepercentages zijn vastgesteld, wordt de 
premie berekend naar het in die bedrijven 
verloonde bedrag en de voor die bedrijven 
verschuldigde premiepercentages. 

Artikel 6. 
De bepalingen der voorafgaande artikelen 

zijn mede van toepassing ten aanzien van 
verzekerden, in dienst van een publiekrech
telijk lichaam, alsmede ten aanzien van hen, 
die krachtens het bepaalde in artikel 26 der 
Ziektewet verzekerd zijn. De werkzaamhe
den, welke zij verrichten, worden voor de 
toepassing van dit besluit geacht als een be
drijf te worden uitgeoefend. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging, met terugwerkende 
kracht tot I Januari 1943. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Neder/andsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 16 April 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 76) 
17 April 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, N°. 37 O.W.K., houdende 
aanvulling van het Vogelbesluit -1937. 

Op grond van artikel 2 der Vogelwet 1936 
en in overeenstemming met de §§ ·2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Art. I, In het Vogelbesluit 1937 (Staats
blad n°. 647) wordt in artikel 3 aan lijst II 
toegevoegd : 

de roek, species: Corvus frugi!egus L. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging, met terugwerkende 
kracht tot 30 December 1942. 

Apeldoorn, 17 April 1943. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Stct. no. 116) 
21 April 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 6rr G/doss. 1, Afd. 
Volksgezondheid, betreffende de terug
betaling van het vergunnings- en ver
lofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 en 
46 van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De b epalingen van het besluit van 
31 October 1942 (Nederlandsche Staatscourant 
van 8 December 1942, n°. 239) betreffende 
de terugbetaling van het vergunnings- en 
verlofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 en 46 
van de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), 
zijn van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van het vergunnings- of verlofsrecht, 
betaald voor het op 1 Mei 1943 aangevangen 
jaar. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Amsterdam, 21 April 1943. 
Wnd. S.-G. v.h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 87) 
30 April 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming N°. 44 0. W. K., tot aan
vulling en wijziging van het Academisch 
Statuut (promotierecht van oud-hoog
leeraren en lectoren. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940, in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
"Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en artikel 65, lid 3, der Ver
ordening Openbare Orde 1943, wordt, gelet 
op artikel 131 der Hooger-onderwijswet, be
paald: 
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Artikel I. 

Het Koninklijk besluit van 15 Juni 192r 
Staatsblad n°. 800, zooals dit. besluit laatste
lijk is gewijzigd en aangevuld bij departemen, 
taal besluit van 19 Januari 1942 (Nederland
sc~e. Staatscourant 1942, no. n6), wordt ge
w11z1gd overeenkomstig het bepaalde bij de 
artikelen 2 en 3. 

Artikel 2. 
Het derde en het vierde lid van artikel 27 

worden respectievelijk vierde .en vijfde lid. 

Artikel 3 , 
In artikel 27 wordt een nieuw derde lid in

gevoegd, luidende als volgt: 
"Aan hem, die tot de private of publieke 

promotie verlangt te worden toegelaten kan 
in bijzondere gevallen door de faculteit, 'resp. 
den Senaat, na verkregen toestemming van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, een van de oud-hoogleera
ren of lectoren van de faculteit respectieve
lijk de universiteit , als promoto; worden aan
gewezen. " 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. · 
Apeldoorn, 30 April 1943. 

S.-G . Dep . v. 0., W. en K ., J. VAN DAM. 

(Stct. no. 119) 
3 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van de wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, no. 
598. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/r 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezet te Neder
landsche gebied word t bepaald : 

Art. 1. Aan artikel 2 van de wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
A_rbeid,_ Staatsblad 1933, n°. 598, wordt een 
meuw lld toegevoegd, luidende: 
. ,,3, De Rll;de~ van Arbeid zijn vereenigd 
m een orgamsabe, genaamd: ,,Vereeniging 
van Raden van Arbeid." . De statuten dier 
vereeniging worden vastgesteld-en gew~ igd 
door den Secretaris-Generaal van het De1>ar
tement van Socia.le Zaken .". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Neder/andsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 3 Mei 1943. 
Wnd. S.-G . v. h. Dep. v. S. ;z., VERWEY. 

(Stct. no. 163) 
7 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende de verzeke
ring van inwonende kinderen. 

Op grond van § l der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 5 Juni 1942 betreffende de verze
kering van inwonende kinderen (Ned. 
Staatscourant van 21 Juli 1942, n°. 139), ge
wijzigd bij besluit van den Secretaris
Generaal voornoemd van 4 September 1942 
(Ned. Staatscourant van 25 September 1942, 
n°. 187), vervalt. 

2. r. Voor de toepassing van de Onge
vallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 worden inwonende bloed
en aanverwanten, alsmede inwonende stief
en pleegkinderen van dengene, die een onder
neming · heeft of een vrij beroep uitoefent, 
wannE"er zij in diens onderneming of bij de 
uitoefening van diens vrije beroep plegen 
werkzaam te zijn, gpacht dien arbeid in zijn 
loondienst te verrichten. 

2. Voor de toepassing van de Invalidi
teitswet worden 14-jarige en oudere inwo
nende bloed- en aanverwanten, alsmede 14-
jarige en oudere inwonende stief- en pleeg
kinderen van dengene, die een onderneming 
heeft of een vrij beroep uitoefent, wanneer 
zij in diens onderneming of bij de uitoefening 
va n diens vrije beroep plegen werkzaam te 
zijn, geacht dien arbeid in zijn loondienst 
te verrichten. • 

:i . Voor de toepassing van de Ziektewet 
en de Kinderbijslagwet worden 21 -jarige en 
oudere inwonende bloed- en aanverwanten, 
alsmede 21-jarige en oudere inwonende 
stief- en pleegkinderen van dengene, die een 
onderneming heeft of een vrij beroep uit
oefent, wanneer zij in diens onderneming of 
bij de uitoefening van diens vrije beroep 
plegen werkzaam te zijn, geacht diens arbeid 
in zijn loondienst t e verrichten. De leeftijd 
van 21 jaar wordt geacht te zijn bereikt met 
ingang van den eersten dag van het kalender
jaar, volgende op dat, waarin de 20-jarige 
leeftijd is bereikt . 

3. r. In artikel 1, letter d, onder 3°. , der 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 ver
valt de alinea luidende: 

"Voor de toepassing van deze wet worden 
inwonende eigen, aangehuwde of stiefkin
deren van den werkgever niet als arbeiders 
beschouwd. '' . 

2. In den aanhef van artikel 99, tweede 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 wordt in plaats van "Met een werk
gever worden' ' gelezen: ,,Met een werkgever 
wordt", en in dat lid "ervallen de woorden: 
"en de personen, die krachtens de bepaling 
van den tweeden zin van artikel 1, letter d, 
onder 3°., niet als arbeiders worden be
schouwd,". 

4. Een verzekering tegen geldelijke ge
volgen van ongevallen, op grond van arti
kel 99, tweede lid , der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 ten behoeve van in 
artikel 2, eerste lid, bedoelde personen bij de 
Rijksverzekeringsbank gesloten, eindigt met 
ingang van den dag, waarop dit besluit in 
werking treedt. De premie o:.rer het niet 
verstreken gedeelte van het tijdvak, waar
voor de verzekering was aangegaan, wordt 
op verzoek van den werkgever door het be-
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Stuur der Rijksverzekeringsbank terugbe-
taald. _ 

5. r. Overeenkomsten, door een werk
ge\ler met een bedrijfsvereeniging <if een 
verzekeringsmaatschappij gesloten vóór den 
dag, W<j,arop dit besluit wordt afgekondigd, 
en al dan niet uitsluitend betreffende het 
risico van geldelijke gevolgen van ongeval
len van in artikel 2, eerste lid, bedoelde per
sonen, vervallen, voor zoover het ongevallen
risico betreft, met alle rechtsgevolgen, ge
grond op feiten, welke na het oogenblik van 
het vervallen plaats grijpen, na het verstrij
ken van een termijn van drie maanden, te 
rekenen van voorbedoelden dag, indien de 
werkgever binnen vorenbedoeldèn termijn 
de overeenkomst schriftelijk opzegt. 

2. Overeenkomsten, met een bedrijfsver
eeniging of een verzekeringsmaatschappij ge
sloten vóór den dag, waarop dit b esluit 
wordt afgekondigd, en al dan niet uitslui
tend betreffende het risico van geldelijke 
gevolgen van ziekte, gen~skundige hulp en 
verpleging van in artikel 2, derde lid, be
doelde personen, vervallen met ingang van 
vorenbedoelden dag, voor zoover het ziekte-, 
geneeskundige hulp- en verplegingsrisico 
betreft, met alle rechtsgevolgen, gegrond 
op feiten, wellée na het oogenblik van het 
vervallen plaats grijpen. 

3 . Hetgeen door den verzekeringnemer 
aan de bedrijfsvereeniging of de verzekerings
maatschappij voor den tijd, over welken de 
verzekering ten gevolge van het vervallen 
daarvan haar kracht verliest, was vooruit
betaald wegens de vervallen verzekering of 
wegens het gedeelte der verzekering, dat 
vervalt, wordt door de bedrijfsvereeniging 
of de verzekeringsmaatschappij, onder aftrek 
van 25 pct. voor gemaakte kosten, terug
betaald, indien de verzekeringnemer zulks 
binnen drie maanden, te rekenen van den 
dag, waarop dit besluit wordt afgekondigd, 
verzoekt. Indien dit verzoek later wordt 
gedaan, is de bedrijfsvereeniging of de ver
zekeringsmaatschappij slechts tot terugbe
taling gehouden van hetgeen door den ver
zekeringnemer was vooruitbetaald voor den 
tijd van drie maanden, te rekenen van voren
bedoelden dag, een en ander. onder aftr~k 
van 25 pct. voor gemaakte kosten. 

6. Voor de toepassing van de Ongevallen
wet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, de Ziektewet en de Kinderbijslag
wet gelden voor de in artikel 2 bedoelde 
personen de volgende bepalingen ten aanzien 
van het loon en het dagloon. 

1°. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 7 en 8 der Ongevallenwet 1921 
wordt voor de toepassing van artikel 10, 
tweede lid, der wet het dagloon gesteld op: 

A. wanneer het mannelijke verzekerden 
betreft: 

f I.-, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 10-jarigen leeftijd nog niet bereikt heeft, 
noch bereikt; 

f I .50, voor zoover .de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 16- of 17-jarigen leeftijd bereikt of 
bereikte; 

f 2.-, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
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den 18-, 19- en 20-jarigen leeftijd bereikt 
of bereikte ; 
. f 2.50, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 21-jarigen leeftijd bereikt of reeds 
bereikt had; 

B. wanneer het vrouwelijke verzekerden 
betreft: 

f r.-, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 16-jarigen leeftijd nog niet bereikt heeft, 
noch bereikt; · 

f 1.50, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 16-, 17-, 18-, 19- en 20-jarigen leeftijd 
bereikt of bereikte; 

f 2.-, voor zoover de rente genoten wordt 
in de kalenderjaren, waarin de verzekerde 
den 21-jarigen leeftijd bereikt of reeds 
bereikt had. 

20 .. In afwijking van het bepaalde onder 
10. wordt, wanneer de rente anders dan voor
loopig wordt toegekend, het dagloon, voor 
zoover de rente genoten wordt in de kalen
derjaren, waarin de verzekerde ~en 21-
jarigen leeftijd bereikt of reeds bereikt had, 
gesteld op het bedrag, waarop volgens de 
bepalingen van. artikel 7 der Ongevallen
wet 1921 het dagloon van den minst betaal
den volslagen, uitwonenden arbeider van 
hetzelfde geslacht in hetzelfde vak of in 
hetzelfde bedrijf zou worden vastgesteld, 
met dien verstande, dat, wanneer de verze
kerde ten tijde van het ongeval reeds licha
melijk of geestelijk niet volwaardig was, het 
dagloon wordt bepaald op een zooveel lager 
bedrag dat daarin de mate dier onvolwaar
digheid naar redelijkheid tot uitdrukking 
komt. 

30. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 7a der Ongevallenwet 1921 geldt voor de 
berekening van de t ijdelijke uitkeering, als 
bedoeld in artikel 15 dier wet, als dagloon 
het bedrag, onder 10. aangegeven voor het 
kalenderjaar, waarin het ongeval plaats vond. 

40. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 7 en 8 der Ongevallenwet 1921 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
19 en 21 dier wet het dagloon gesteld op het 
bedrag, berekend op de wijze, onder 2°. 
bepaald. 

50. Voor de toepassing van de artikelen 
40 en 46 der Ongevallenwet 1921 worden de 
verzekerden op elken dag, waarop zij in het 
tijdvak, waàrover de betaling der premie 
loopt, in de onderneming van den werk
gever hebben gewerkt of waarop door hen 
niet is gearbeid, doch waarover van den 
werkgever loon is ontvangen, geacht te 
hebben verdiend het bedrag, onder 1°. aan
gegeven voor het betrokken kalenderjaar. 

60. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 5 en 8 der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922 wordt voor de toepassing 
van artikel 37, derde lid, dier wet het dag
loon gesteld op de onder 1°. genoemde be
dragen. 

In afwijking van het bepaalde onder 1°. 
wordt, wanneer de rente anders dan voor
loopig wordt toegekend, het dagloon, voor 
zoover de rente genoten wordt in de kalen
derjaren, waarin . de verzekerde den 21-
jarigen leeftijd bereikt of reeds bereikt had, 
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voor mannelijke verzekerden gesteld op f 3.50 
en voor vrouwelijke verzekerden op f 2.50, 
met dien verstande, dat, wanneer de verze
kerde ten tijde van het ongeval reeds licha
melijk of geestelijk niet volwaardig was, het 
dagloon wordt bepaald op een zooveel 
lager bedrag, dat daarin de mate dier onvol
waardigheid naar redelijkheid tot uitdruk
king komt. 

7°. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 6 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 geldt voor de berekening van de 
tijdelijke uitkeering, als bedoeld in artikel 
36 dier wet, als dagloon het bedrag-, onder 1° . 
aangegeven voor het kalenderjaar, waarin 
het ongeval plaats vond. 

go_ In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 5 en 8 der Land- en Tuinbouwon
gevallenwet 1922 geldt als dagloon voor de 
toepassing van de artikelen 40 en 42 dier 
wet het bedrag, bepaald in de tweede alinea 
van het bepaalde onder 6°. 

9° . Voor de toepass ing van de artikelen 
79 en 84 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 worden de verzekerden op eiken 
dag, waarop zij in het t ijdvak, waarover de 
betaling der premie loopt, in de onderne
ming van den werkgever hebben gewerkt of 
waarop door hen niet is gearbeid, doch waar
over van den werkge"er loon is ont vangen, 
geacht te hebben verdiend het bedrag, 
onder 1° . aangegeven voor het betrokken 
kalenderjaar. 

10°. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 6 der Ziektewet en in algemeene 
maatregelen van bestuur, bedoeld in het 
vijfde lid van dat artikel, geldt als dagloon 
voor de berekening van de uitkeering van 
ziekengeld voor mannelijke verzekerden een 
bedrag van f 2,so en voor vrouwelijke ver
zekerden een bedrag van f 2. 

11° . Voor de toepassing van artikel 68 
der Ziektewet worden de verzekerden op 
eiken dag, waarop zij in het tijdvak, waar
over de betaling der premie loopt , in de 
onderneming van den werkgever hebben ge
werkt of waarop door hen niet is gearbeid, 
doch waarover van den werkgever loon is 
ontvangen, geacht te hebben verdiend het 
onder 10°. genoemde bedrag. 

12°. In afwijking van het bepaalde in 
artikel II, eerste en tweede lid, der Kinder
bijslagwet wordt de verzekerde voor de bere
kening van den hem toekomenden kinder
bijslag en "oor de vaststelling van de door 
den werkgever verschuldigde premie geacht 
over eiken dag, waarop door hem in de 
onderneming van den werkgever wordt 
gewerkt of waarop door hem niet ;s gearbeid, 
doch waarover van zijn werkgever loon is 
o n tvangen, als loon te verdienen een bedrag 
van f 2.50, wanneer het een mannelijken ver
zekerde betreft, en een bedrag van f 2, 
wanneer het een vrouwelijke verzeke-rde 
bet reft. 

7. Voor de toepassing van het bepaalde 
onder 50. , 9°., u 0. en 12° . van het vorige 
artikel, zoomede van artikel 45 der Ziekte
wet, worden verstrekkingen in natura niet 
als loon aang,emerkt. 

8. Dij: besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met teru gwerkende 
kracht tot op 1 Januari 1943. 
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De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 7 Mei 19;i3. 
De wnd S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., 

VERWEY. 

(Stct. no. 147) 

8 Mei z943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken tot uitvoering van artikel 1, 

vierde lid, van zijn besluit van s Sep
tember 1942 (No. II3/1942) betreffende 
uitkeeringen bij bevalling aan niet ver
plicht verzekerde arbeiders en arbeid
sters in den zin der Ziektewet. 

Op grond van artikel 1, vierde lid, van het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 5 Sep
tember 1942 (No. IIJ/1942) betreffende uit
keeringen bij bevalling aan niet verplicht 
verzekerde arbeiders en arbeidsters in den zin 
der Ziektewet, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en van 
Financiën van 26 November 1942 (No. 151 / 
1942), en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1 . 

D e terugbetaling door het · Rijk van op 
grond van artikel 1 van het besluif van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 5 September 1942 
(No. II3/1942) door de werkgevers gedane 
uitkeeringen ·geschiedt door tusschenkomst 
van de Raden v13n Arbeid. 

Artikel 2. 

De werkg_ever - met uitzondering van het 
Rijk - dient ter zake van elke door hem ge
dane uitkeering bij den betrokken Raad van 
Arbeid een declaratie in. De indiening der 
declaratie geschiedt op een door den Raad 
van Arbeid te verstrekken formulier. 

Artikel 3. 
Indien de Raad van Arbeid van oordeel is, 

dat een gedeclareerde uitkeering terecht is 
geschied, betaalt hij deze terug aan den werk
gever. 

Van de weigering van den Raad van Ar
beid om een gedeclareerde uitkeering terug 
te betalen; kan de werkgever binnen een 
maand na de weigering voorziening vragen 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken. 

Artikel 4. 

De werkgever is verplicht, aan den Raad 
van Arbeid de door dezen in verband met de 
uitvoering van dit besluit gevraagde inlich
tingen te verstrekken. 

Artikel 5. 
De Raden van Arbeid voeren ten behoeve 

v an de uitvoering van d it besluit een over
eenkomstige administratie als ten aanzien 
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van de uitkeeringen bij bevalling ingevolge 
de Ziektewet is voorgeschreven. 

Artikel 6. 
De Raden van Arbeid brengen de ingevol

ge dit besluit gedane terugbetalingen maan
delijks in rekening aan het Departement van 
Sociale Zaken door indiening van een decla
ratie in drievoud, onder vermelding van het 
kalenderjaar, waarop de betalingen betrek
king hebben. 

Het Departement van Sociale Zaken be
taalt aan de Raden van Arbeid de door dezen 
aan de werkgevers betaalde gelden terug, 
vermeerderd met een bedrag van één gulden 
per uitkeeringsgeval, als vergoeding voor ad
ministratiekosten. 

Artikel 7. 
De Raden van Arbeid zijn verplicht, aan 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, alsmede aan de door 
dezen aangewezen personen, de inlichtingen 
te verstrekken en onderzoekingen toe te 
staan, welke hij ter verifieering van de in 
rekening gebrachte bedragen noodig acht. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in· werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam, 8 Mei 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 90) 
11 Mei 1943. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Landbouw en Visscherij en van Binnen
landsche Zaken, N°. 4906, Afd. X, Direc
tie van den Landbouw, houdende nadere 
bepalingen tot bestrijding van den Colo
radokever (Colorado-keverbesluit 1943). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940, in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en artikel 65, lid 3, der Ver
ordening Openbare Orde 1943 en gelet op de 
Plantenziektenwet wordt bepaald: 

Artikel r. 
Dit besluit verstaat onder "Colorado

keverwet"; de wet van 27 December 1934 
(Staatsblad n°. 687), houdende bepalingen 
tot bestrijding van den Colorado-kever. 

Artikel 2. 
, In dit besluit en in de Colorado-k_everwet 
worden onder Colorado-kever (Leptmotarsa 
decemlineata Say) mede verstaan eieren, 
larven en poppen daarvan. 

Artikel 3. 
Een ieder, die te eeniger plaats één of meer 

Colorado-kevers vindt, is verplicht onver
wijld de door hem gevonden Colorado-kevers 
te vangen en onschadelijk te maken en daar
van onverwijld kennis te geven aan den bur
gemeester van de gemeente, waarin het per
ceel, waar de kevers gevonden zijn, is gelegen. 
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Artikel 4. 
1. Het hoofd van den Plantenziektenkun

digen Dienst deelt, indien naar zijn oordeel 
gevaar bestaat voor vestiging of verspreiding 
van den Colorado-kever, aan de burgemees
ters der betreffende gemeenten mede, dat 
het gewas op de met aardappelen beteelde 
perceelen, binnen hun gemeente of binnen 
door hem aan te wijzen gedeelten van hun 
gemeenten gelegen, dooi de gebr..iikers dier 
perceelen moet worden bespoten of bestoven 
met één of meer door hem aan te geven in
secten doodende middelen. 

2. De burgemeesters bevelen den gebrui
kers van de in het vorige lid bedoelde per
ceelen door aanplakking op de voor ambte
lijke mededeelingen bestemde plaatsen en 
door andere, met inachtneming van den 
plaatselijken toestand algemeene bericht
geving, de maatregelen te nemen, welke over
eenkomstig het vorige lid moeten worden ge
troffen. 

3. In elk bevel wordt een termijn gesteld, 
waarbinnen de in het eerste lid bedoelde 
maatregelen m.oeten zijn ten uitvoer gelegd. 

Artikel 5. 
I. Indien de gebruiker van een perceel 

nalatig blijft de in artikel 4 bedoelde maat
regelen ten uitvoer te leggen, doet de burge
meester deze ten uitvoer leggen op kosten 
van den gebruiker van het perceel. 

2. De kosten, bedoeld in het vorige lid en 
in het derde lid van artikel 5 der Colorado
keverwet, worden ingevorderd volgens de 
voorschriften, in de artikelen 291, 294 en 
295 van de Gemeentewet gegeven voor de 
invordering van plaatselijke belastingen. 

Artikel 6. 
Op perceelen, waarop de aanwezigheid van 

den Colorado-kever is vastgesteld of wordt 
vermoed, kunnen, wanneer zulks naar het 
oordeel van het hoofd van den Plantenziek
tenkundigen Dienst noodzakelijk is, door 
dien Dienst zelf één of meer der maatregelen, 
bedoeld in artikel 4 der Colorado-keverwet, 
worden getroffen. 

Artikel 7. 
1. Indien het hoofd van den Planten

ziektenkundigen Dienst het met het oog op 
het gevaar voor verspreiding van den Colo
rado-kever noodzakelijk acht , dat op be
paalde perceelen of groepen van perceelen 
eener gemeente naar den Colorado-kever 
wordt gezocht en de aanwezige Colorado
kevers worden gevangen, deelt hij zulks aan 
den burgemeester dier gemeente mede. 

2. Alsdan wijst de burgemeester, wanneer 
de bijstand der plaatselijke beambten of vrij
willige hulp onvoldoende is, de personen of 
groepen van personen aan, welke met het 
zoeken naar en het vangen van Colorado
kevers worden belast. 

Artikel 8. 
r. Voor de in artikel 7 bedoelde diensten 

kunnen niet worden aangewezen : 
1°. personen ouder dan 60 jaren; 
2°. personen, die andere werkzaamheden 

uit hoofde van hun beroep hebbep te ver
richten, welke hen verhinderen zich van de 
gevorderde diensten te kwijten; 
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3°. personen, van wie uit een verklaring 
van een geneeskundige blijkt, dat zij door 
ziekte of ongeval niet in staat zijn de gevor
derde diensten te verrichten. 

2. De diensten mogen van de aangewezen 
personen worden gevorderd gedurende ten 
hoogste vier uur per etmaal, gedurende ten 
hoogste drie achtereenvolgende dagen. 

Artikel 9. 
r. De ·aanwijzing, bedoeld in artikel 7, 

lid 2, geschiedt hetzij bij schriftelijke mede
deeling aan den betrokkene, hetzij bij aan
plakking op de voor ambtelijke mededeeling 
bestemde plaatsen en door andere, met in
achtneming van den plaatselijken toeFtand 
algemeene berichtgeving. 

2. De perceelen of groepen van perceelen 
waarop het zoeken naar en het vangen van 
Colorado-kevers zal plaats vinden, worden 
door aanplakking .op de voor ambtelijke me
dedeeling bestemde plaatsen en door andere, 
met inachtneming van den plaatselijken toe
stand algemeene berichtgeving bekendge
maakt. 

Artikel ro. 
De leiding van het zoeken naar en het 

vangen van de Colorado-kevers berust bij 
een door het hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst aangewezen ambtenaar van 
dien Dienst. 

Artikel 11. 

r. Een ieder, die overeenkomstii het be
paalde in de artikelen 7, 8 en 9 is aangewe
zen, is verplicht: 

a. op den in de aanwijzing vermelden tijd 
en plaats aanwezig te zijn; 

b. de door den ambtenaar, bedoeld in 
artikel 10, met betrekking tot het zoeken 
naar en het vangen van Colorado-kevers te 
geven aanwijzingen op te volgen. 

2. Een ieder, wien zulks aangaat, is ver
plicht: 

a. de hem bij een bevelschrift, als bedoeld 
in artikel 5 der Colorado-keverwet, of bij een 
bevel, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, 
bevolen maatregelen prompt en nauwgezet 
te treffen of zorg te dragen, dat deze aldus 
worden getroffen; ,. 

b. alle ter uitvoering van de Colorado
keverwet of van dit besluit noodzakelijke 
maatregelen te gedoogen en aan de toepas
sing daarvan geen belemmering in den weg 
te leggen. 

Artikel 12. 
Het hoofd van den Plantenziektenkundigen 

Dienst roept, wanneer de uitvoering van de 
maatregelen, bedoeld in de Colorado-kever
wet of in clit besluit, wordt belemmerd, de 
tusschenkomst in van den burgemeester, op 
wiens bevel de uitvoering van de maatrege
len, desnoods met behulp van den sterken 
arm, wordt mogelijk gemaakt. 

Artikel 13. 
r. Indien op, in of in de onmiddellijke 

nabijheid van een partij aardappelen, aard
appelplanten of andere gewassen de . Colo
rado-kever wordt gevonden, zijn de opspo
ringsambtenaren, bedoeld in artikel 6 der 
Plantenziektenwet, bevoegd deze partij ge
heel of gedeeltelijk in beslag te nemen. 
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2. Het beslag kan mede omvatten de ver
pakkingsmiddelen, waarin aardappelen, aard
appelplanten of andere gewassen verpakt 
zijn. 

3. De in het eerste lid bedoelde ambte
naren zijn bevoegd, het openmaken van ver
pakkingen, waarbinnen zij de aanwezigheid 
van den -Colorado-kever redelijkerwijze kun
nen vermoeden te vorderen. 

Artikel 14. 
Het beslag, bedoeld in het . vorige artikel, 

wordt gelegd door middel van een proces
verbaal, opgemaakt door den ambtenaar, 
die het beslag legt, waarvan een afschrift 
tegen bewijs van ontvangst aan de belang
hebbenden wordt overhandigd of bij gead
•riseerd schrijven toegezonden. 

Artikel 15. 
1. De in beslag genomen goederen worden 

onverwijld onderzocht. 
2. Indien zulks naar het oordeel van het 

hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst 
noodzakelijk is, worden de in beslag genomen 
goederen door dezen vernietigd. • 

3. In beslag genomen goederen, die niet 
ingevolge het vorige lid zijn vernietigd, wor
den aan den rechthebbende teruggegeven, 
na al of niet een door het hoofd van den 
Plantenziekenkundigen Dienst aan te geven 
behandeling te hebben ondergaan . 

Artikel 16. 
Aan de eigenaren van ingevolge het be

paalde in artikel 13 in beslag genomen goe
deren kan uit 's R ijks kas een schadevergoe
ding worden verleend volgens de door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouwen Visscherij te stellen regelen. 

Artikel 17. 
De voorschriften van dit besluit worden 

beschouwd als voorschriften, naar aanleiding 
van de Plantenziektenwet vastgesteld. 

Artikel 18. 
Dit besluit, hetwelk wordt aangehaald als: 

Colorado-keverbesluit 1943, treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
zijner plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant, op welk tijdstip het Colorado-kever
besluit 1941 buiten werking treedt. 

's-Gravenhage, 11 Mei 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., H.M. HrnscHFELD. 

S .-G. v. h. Dep. v . B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 151) 
17 Mei 1943. INSTRUCTIE van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming Afd. N.O., N° . 17842, n°. 56 
O.W.K., houdende wijziging van het 
Subsidievoorwaardenbesluit Leerling
stelsel N .O. 1937 (Besluit van den 14den 
September 1936, Staatsblad n°. 372, tot 
uitvoering van artikel 39, eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet). 

Op grond van de Verordening N°. 23/1940 
en in overeenstemming met §§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijks-
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commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt beschikt: 

Art. 1. In het tweede lid van artikel 15 van 
het Subsidievoorwaardenbesluit · Leerling
stelsel N.O. 1937 worden de woorden "uit
sluitend voor zooveel betreft logies en ontbijt 
tot een maximum van f 2.50 per etmaal," 
vervangen door : eveneens volgens -de derde 
klasse van het in het eerste lid bedoelde be
sluit, en wordt het woord " overnachten" ge
wijzigd in: verblijf. 

2. Deze instructie, welke in de Nea. Stct . 
geplaatst zal worden, treedt op den dag van 
afkondiging in werking, met terugwerkende 
kracht van I October 1942 a f. 

Apeldoorn, 17 Mei 1943. 
S .-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM . 

(Stct . no. 204) 
z7 Mei z943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken betreffende de ongevallen-

• verzekering van Nederlanders, in dienst 
van de Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, Arbeitsbereich in den 
Niederlanden. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van de Ongevallenwet 
1921 wordt de Nationalsozialistische Deut
sche Arbeiterpartei, Arbeitsbereich in den 
Niederlanden, met inbegrip van haar onder
deelen en aangesloten organisaties, geacht 
een krachtens de genoemde wet verzekerings
plichtig bedrijf uit te oefenen ten aanzien 
van de administratieve en andere bureau
werkzaamheden, ten aanzien van de werk
zaamheden van concierges, portiers, boden 
e.d. en ten aanzien van de werkzaamheden, 
waarvoor een Nederlandsch publiekrechtelijk 
lichaam geacht zou worden een ingevolge de 
Ongevallenwet 1921 verzekeringsplichtig be
drijf uit te oefenen, indien die we.rkzaamhe
den zouden worden verricht door personen 
in zijn dienst, een en ander voor zoover de 
N.S.D .A.P., met inbegrip van haar onder
deelen en aangesloten organisaties, die werk
zaamheden door in haar dienst zijnde Neder
landers doet verrichten en wel vanaf den aan
vang dier werkzaamheden. 

Artikel 2. 

De premie is verschuldigd per maand en 
wordt voldaan op den eersten Maandag van 
elke kalendermaand. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam, 17 Mei 1943. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 129) 
19 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Wa
terstaat tot wijziging van de wet van 
I November 1933 (Staatsblad N°. 568) 
tot tijdelijke beperking van de vrijheid 
van opsporing van delfstoffen door 
boringen. 

Op grond van § I der Verordening No . 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In artikel I van de Wet van I November 

1933 (Staatsblad n°. 568) tot tijdelijke beper
king van de vrijheid van opsporing van delf
stoffen door boringen worden na de woorden 
,,en Utrecht" toegevoegd de woorden: ,, , als
mede in het IJsselmeer en de Waddenzee en 
in de daarin drooggelegde of nog droog te 
leggen gebieden, voor zoover deze gebieden 
niet reeds behooren tot een der vorengenoem
de provincies,". 

Artikel Il. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

na dien zijner afkondiging. 
Utrecht, 19 Mei 1943. 

S.-G. v. h. Dep . v. W., SPrTz;;:N. 

(Stct. no. 132) 
24 Mei 1943. BESLUIT van de Secretaris

~en-Generaal van de Departementen -van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij, alsmede 
van den Gemachtigde voor de Prijzen, 
tot intrekking van de Prijsopdrijvings
en hamsteF,wet 1939. 

Op grond van § I der Verordening N° . 
23/ 1940, in verband met de artikelen I en 2 
van de Verordening N°. IIS/ 1942 betreffende 
de bevoegdheden van den Gemachtigde voor 
de Prijzen en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N° . 3/ 1940 van den 
Rijkscommissa.ris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 
wordt ingetrokken. De krachtens de arti
kelen 3 en 4 dezer wet gegeven voorschriften 
blijven van kracht. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Mei 1943 . ~ 
S.-G. v. h. Dep. v. H. , N . en S., 

H. M. HIRSCHFELD . 

S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., 
H. M. HrRSCHFELD. 

De Gemachtigde voor de Prijzen, 
SCHOKKER. 
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(Stct. no. 106) 
26 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken, tot wijziging van het Konink
lijk besluit van den 18den Juli 1925 

(Staatsblad n°. 33,S), houdende algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 27 der Wet op het Levensver
zekeringsbedrijf 1922 (Staatsbladn°. 716), 
zooals dit Koninklijk besluit is gewijzigd 
bij de besluiten van 25 Februari 1938 
(Staatsblad n°. 244) en 10 October 1939 
(Staatsblad n°. 245). 

In overeenstemming met §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied en op grond van artikel 2 van het be
sluit n°. 218/1941 bet_reffende het verzeke
ringswezen wordt bepaald: 

Art. 1. Het model van staat K 1, vastge
steld bij artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van den 18den Juli 1925 (Staatsblad n°. 335), 
houdende algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 
716), zooals dit Koninklijk beshiit is gewijzigd 
bij de besluiten van 25 Februari 1938 (Staats
blad n°. 244) en IO October 1939 (Staatsblad 
n°. 245), vervalt en wordt vervangen door 
het model, vervat in de aan dit besluit toe
gevoegde bijlage. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Amsterdam, 26 Mei 1943. 
S.-G. voor Bijz. Econ. Zaken, 

M . RosT VAN TONNlNGEN. 

Voorzijde. 

BUlTENLANDSCHE ONDERNEMINGEN. 

STAAT K r. 

Ingevuld met inachtneming va:n Koninklijk 
besluit dd. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
dd. ro October 1939 (Staatsblad n°. 245). 

WAARDENINNEDERLANDTOTDEK_ 
KING DER PREMIERESERVE VAN 
HET LEVENSVERZEKERING BEDRIJF. 

31 December 19 .. . 

Onderneming: . 

Naam van den vertegenwoordiger in Neder
land: .... 

Adres: 

Zie voor Binnenzijde bladz. 46/47. 
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(Stct. no. 107) 

28 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot nadere wijziging van het 
Algemeen R eglement Vervoer. 

Op grond van artikel 27 der Spoorweg
wet en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

a. In het Algemeen Reglement Vervoer 
worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1. in artikel 3, § 2, derde lid, wordt in 
plaats van "f 2,-" gelezen: ,,f 4,-"; 

2. in artikel 1:r, § 2, onder a, vervallen de 
woorden: ,, , behalve in de gevallen, onder b 
en c van deze paragraaf bedoeld,"; 

3. in artikel 13, § 2, onder b, vervalt de 
puntkomma aan het slot, en daaraan wordt 
toegevoegd: ,,met een verhooging van f 0.50, 
indien hij als houder van een plaatsbewijs 
voor de tweede of derde klasse wil plaats 
nemen in de eerste klasse, en van f 0,25, 
indien hij als houder van een plaatsbewijs 
voor de derde klasse wil plaats riemen in de 
tweede klasse ; " ; 

4 . in artikel 13, § 2, onder c, vervalt de 
punt aan het slot, en daaraan wordt toege
voegd: ,,met een verhooging van f o, 50 voor 
de eerste en tweede klasse en van f 0,25 
voor de derde klasse". 

b. Dit besluit treedt in werking met in 
gang van den dag na dien zijner afkondiging_ 

Utrecht, 28 Mei 1943. 
s.-G. v. h: Dep. v. W., D. G. W. SPITZEN. 

(Stct. no. 107) 
28 Mei 19.43. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, B.Z. no. r B.B., tot 
vaststelling van een regeling voor de 
bezoldiging van burgemeesters. 

Op grond van § 1 der Verordening n°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening n°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Algemeene bepaling. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal'': den Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken ; 

"bezoldiging": het bedrag, waarop een 
burgemeester , met inachtneming van hel be
paalde in de artikelen 2 t /m 14 van dit be
sluit, aanspraak heeft. 

Indeeling in klassen. 
2. De b ezoldiging van de burgemeesters 

wordt , met inachtneming van de in dit be
sluit gestelde regelen en naar gela ng van het 
inwonertal der gemeenten, bepaald op de 
bedragen, in bijlage A van dit besluit voor 
iedere klasse aangegeven . 

3. Voor de bepaling van het inwonertal 
gelden de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek jaarlijks vastgestelde gegevens. 

.. 
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STAAT K I. Binnenzijde. 

Waarden in Nederland tot dekking der premiereserve van het Levensverzekeringbedrijf. 
31 December 19 ....... . 

!Holi. guldens !Eng. :El Am. SI F r. fr./ B . fr. /Zw . fr./ 1 ! 1 Toelichtingen 
Splitsing naar de valuta's 

1 P remiereserve . 
Wisselkoers voor de herleiding in \ 

guldens 1 

Premiereserve, herleid in guldens 1 

Polisbeleeni ngen en voorschotten 
naar de valuta's . .. 

idem in guldens herleid 1 • 

Premiereserve verminderd met po-
Jisbeleeningen en voorschotten 

Waarden, tot dekking der premie
reserve ter voldoening aan art. 
29 der Wet op het lev. bedrijf 2 

a. Effecten 
I. Binnenlandsche obligaties 

en pandbrieven (L 9), . . . 
2 . Buitenlandsche obligaties en 
pandbrieven (L 9) 
3 . Aandeelen (L 9) ,. 

1 
1 

1 

j 

' 

f 

f _ 

f. , 

" ,, ... .. . 
Totaal • .... .... .. . 1 / ... .. ..... . 

b. Hypotheken 
I. 1• Hypotheken op landerijen 

(L 8) . ... .. • •. . 
2. z• hypotheken op huizen 

(L 8) •. .. . 

/. ... . ... 

Totaal . . . . . . . . 1 / 

c. Vaste Eigendommen 1 
I. Landerijen • f. 
2. Huizen . . .. . 

1 :E ... Is 
1 1 

1 1 

l t Is 
l 1 

--- 1 1 

,, ..... 

" " 1 f. . .. 1 f 

1 

1 

I Fr. fr -i~- fr. l:.:: fr,1 
.1 l l 1 1 

j 1 1 1 

_____ J ~ ~: ~r'.I ~ -'. f_r. J:.~ : ~r_., 

1 1 

1 1 

,, .. 
,, ........ . 

1 

1 

,, .... ,, .. . 
,, .. . 

1 

1 

" 1 / l f 1 / l f 

1 1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,, ... 
" 

Il 
Il 
Il ~otaal in guldens 

!! 
I \ ; ~taaJ in guldens 

I[ Totaal in guldens 
! . 
Totaal in guldens 

,, .. 

" 1 f. .... - 11 f 

! ... ...... . 

,, ...... 

1 Il f 

1 Il f. ,, ... 
Totaal . . . . . . . . / f .. 
d. cte~~'tg.~n. op schuld-~be~k~e-n-te_n_1~·s--'-l- f ______ -----'--·---'-----'-----;----~-- ~ - -~- --'-'-_;_----_-___ -___ -___ -__ __ -__ _ -___ __ 

e. Deposito's 

1 1 1 1 1 1 Il f. .. 

f 
1 

/. .... 
1 

f 
1 

f 
1 

f :1 
f. .... 

· 1 
f. . .. Il f. . 

" " . " Totaal 1 f. _ f 1 f. .. / f. , . / f. . 1 f .... /1 f. 
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4. I. Overgang van een gemeente naar een 
hoogere of lagere klasse in verband met de 
toeneming of vermindering van het inwoner
tal vindt plaats met ingang van den eersten 
Januari van het jaar, waarin voor de derde 
achtereenvolgende maal is gebleken, dat het 
inwonertal der gemeente de minimum grens 
van d e volgende klasse bereikt heeft of be
neden die van de klasse , waarin de gemeente 
tot dusver geplaatst was, gedaald is. 

2. Voor gem eenten, welker inwonertal ten 
gevolge van grenswijziging of samenvoeging 
wijziging heeft ondergaan, en voor nieuw
ingestelde gemeenten vindt de overgang naar 
een hoogere of lagere klasse plaats met in
gang van den datum der grenswijziging, sa-, 
menvoeging of instelling. Hierbij geldt het 
inwonertal , zooals dit voor het eerst na dien 
datum door het Centraal Bureau voor de 
Statist iek wordt vastgesteld. 

5. Bij overgang van een gemeente naar 
een lagere klasse blijft de op dat tijdstip in 
dienst zijnde burgem eester aanspraak hou
den op de b ezoldiging, verbonden aan de 
klasse , waarin de gem eente vóór den over
gang was ingedeeld . 

Bijzondere rangschikking. 
6. I. De bezoldiging van de burgemeesters 

der in blijage B van dit besluit vermelde ge
meenten wordt b epaald op de bedragen, ver
bonden aan de klasse , welke onmiddellijk 
gelege_n is b oven di e, waartoe de gemeente op 
grond van haar inwonertal behoort . 

2. Deze bijzondere rangschikking ver
valt , zood ra d e gem eente , overeenkomstig het 
bepaalde in a rtik_el 4 , eerste lid, naar de naast
hoogere klasse overgaat . 

Wedde bij cumulatie van betrekkingen. 
7. I. Wanneer twee of m eer betrekkingen 

als burgem eester in één p ersoon vereenigd 
z ijn, wordt de aan d ezen toe te kennen be
zoldiging, m et afwijking in zooverre van het 
ge~telde in a rtikel 2, b epaald op het b edrag, 
waarop ingevolge· bijlage A van dit besluit 
aanspraak zou besraan, indien h et burge
meestersambt werd bekleed in een gemeente 
met een inwonertal, gelijk aan het gezamen
lijk inwonertal der betreffende gemeenten, 
v ermeerderd m et tien ten honderd van dat 
bedrag. 

2. De overeenkomstig het eerste lid vast
gestelde bezoldiging komt in verhouding tot 
het inwonertal ten laste van elke gemeente . 

3 . Het gest elde in de artikelen 4 en 5 vindt 
t e dezen overeenkomstige toepassing. 

Periodieke verhoogingen; diensttijd. 
8. I . Indien voor de klasse, waartoe een 

gemeente b ehoort , een minimum- en een 
maximum-bezoldiging is vastgesteld, wordt 
het minimum genoten bij een diensttijd van 
minder dan twee jaren. 

2. H et maximum wordt bereikt door vier 
periodieke verhoogingen na een diensttijd 
van 2, 4 1 6 of 8 jaar. 

3. Elke period ieke verhooging bedraagt 
één vierde gedeelte van het verschil tusschen 
het minimum en het maximum, en gaat in 
met den eersten dag der-maand, waarin de 
voor het verkrijgen van de verhooging ver
eischte diensttijd is volbracht . 

9. I . Als d iensttijd komt voor het ver-
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krijgen van periodieke verhoogingen in aan
merking: 

a. de tijd, door den burgemeester in de
zelfde gemeente als zoodanig doorgebracht; 

b. de tijd, door den burgemeester, niet 
tevens secretaris, vóór zijn benoeming tot 
burgemeester in dezelfde gemeente als secre
taris doorgebracht. 

2. Als dienst;.tijd blijft buiten aanmerking 
de tijd, doorgebracht met verlof buiten genot 
van bezoldiging, ind;en het verlof in het per
soonlijk belang van den burgemeester is ver
leend, alsmede de tijd, gedurende welken de 
burgemeester in zijn ambt is geschorst, tenzij 
deze schorsing niet door niet-eervol ontslag 
wordt gevolgd. 

10. r. Aan den burgemeester eener ge
meente worden, bij benoeming tot burgemees
ter van een andere gemeente, behoorende tot 
dezelfde of een hoogere klasse, zooveel perio
d ieke verhoogingen boven het minimum dier 
klasse toegekend, dat de bezoldiging onmid
dellijk gelegen is boven die, welke hij tot dus
ver genoot, tenzij daardoor het maximum 
dier klasse wordt overschreden. 

2. De overeenkomstig het eerste lid toege
kende bezoldiging wordt voor het verleenen 
van verdere periodieke verhooginge9' be
schouwd als te zijn verkregen door regel
matige p eriodieke verhooging na den daar
voor gevorderden diensttijd. 

11 . Voor de vaststelling van de bezoldiging 
van den burgemeester eener gemeente, welke 
door toeneming van het inwonertal naar een 
hoogere klasse overgaat, vindt het bepaalde 
in artikel IO overeenkomstige toepassing. 

12. Bij toepassing van het bepaalde in 
artikel IO of artikel 1 i komt de diensttijd, 
welke in de vorige gemeente of in de lagere 
k lasse nog niet door een periodieke verhoo
ging is vergolden, voor het verkrijgen van 
verdere periodieke verhoogingen in ae nieuwe 
gemeente of in de hoogere klasse me<le in aan
merking. 

13. Indien voor de klasse , waartoe een ge
meente behoort, een minimum- en een maxi
mum-bezoldiging is vastgesteld, treedt de 
burgemeester met ingang van den eersten dag 
der maand, waarin hij den 55-jarigen leeftijd 
bereikt, of bij indiensttreding na het bereiken 
van dien leeftijd, op den dag der indienst
treding, in het genot van de maximum-be
zoldiging, ook al kan hij den daarvoor ver
eischten diensttijd nog niet doen gelden. 

14. In bijzondere gevallen kan bij besluit 
van den Secretaris -Generaal, den Commis
saris der provincie gehoord, hetzij bij be
noeming, hetzij later, extra diensttijd ten 
behoeve van het toekennen van periodieke 
verhoogingen worden verleend. 

Kindertoelage. 
. 15. Boven en behalve de bezoldiging ont
vangen de burgemeesters bij wijze van tijde
lijke toelage voor hun wettige of gewettigde 

, kinderen, alsmede voor de uit een vroeger 
huwelijk van hun echtgenoote gesproten kin
deren beneden een leeftijd van 18 jaar, die 
zij op den eersten Januari van het jaar be
zitten, een kindertoelage. 

16. De kindertoelage bedraagt voor elk 
kind drie ten honderd van de bezoldiging, 
welke op den eersten Januari van het jaar, of 
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bij latere indiensttreding, op den dag van 
indiensttreding, krachtens dit besluit wordt 
genoten, met een minimum van f 60 en een 
maximum van f 2 I 6 per kind per jaar . 

17. Ten aanzien van pleegkinderen, d ie 
deel uitmaken van het gezin van den burge
meester en geheel als eigen kinderen worden 
onderhouden en opgevoed, vinden de arti
kelen 15 en 16 overeenkomstige toepassing. 

18. Indien de kindertoelage wordt genoten 
als burgemeester van meer dan één gemeente, 
komt zij in gelijke verhouding als de bèzoldi
ging ten laste van elke gemeente. 

19. Indien de andere ouder uit eenige open
bare kas een kindertoelage geniet, wordt de 
in de artikelen 15 en 16 bedoelde kinder
toelage slechts uitgekeerd, indien en v oor 
zoover deze hooger is dan hetgeen door den 
anderen ouder uit dien hoofde wordt ge
noten. 

Aftrek ambtswoning, vuur, licht en water . 
20. r. Voor het genot van ambtswoning 

wordt op de bezoldiging een korting toegepast 
van twaalf ten honderd. 

2. Indien de huurwaarde van de woning, 
bepaald naar artikel 10 van de wet op de 
personeele belasting I 896, minder bedraagt 
dan de overeenkomstig het eerste lid bere
kende korting, wordt deze op het bedrag dier 
huurwaarde gesteld. 

3 . In bijzondere gevallen kan de Secre"taris
Generaal ten aanzien van de korting voor het 
genot van ambtswoning van het gestelde in 
het eerste en tweede lid afwijken. 

21. Voor het genot van vrij vuur, licht en 
water wordt op de bezoldiging een korting 
toegepast van twee en één ten honderd, tot 
een maximum van f 100 en f 50, onderschei
denlijk voor het genot van vuur en licht, en 
van-vijf ten honderd van de voor het genot 
van ambtswoning toegepaste korting, tot 
een maximum van f 25, voor het genot van 
over een leiding geleverd/water. 

Vergoeding bij vervanging. 
22. r. Hij, die gedurende meer dan een 

maand ona~gebroken met de waarneming van 
~t ambt van burgemeester is belast ge
weest, geniet, tenzij de waarneming geschiedt 
in de hoedanigheid van bezoldigd wethouder . 
in den zin van artikel 4, juncto artikel 6 der 
Verordening n°. 152/ 1941, voor dien tijd een 
vergoeding uit de gemeentekas ten bedrage 
van de helft der voor het ambt vastgestelde 
minimum- of vaste bezoldiging, vermeerderd 
met de helft der kindertoelage, welke hij als 
burgemeester zou hebben genoten. 

2. De Secretaris-Generaal kan in bijzondere 
gevallen, den Commissaris der provincie ge
hoord, de vergoeding, bedoeld in het eerste 
lid, op een hooger bedrag bepalen tot ten 
hoogste de voor het ambt vastgestelde maxi
mum- of vaste bezoldiging en kindertoelage. 

Datum van ingang en einde der bezoldiging. 
Wijze van uitbetaling. 

23. 1. De aanspraak op de bezoldiging en 
de kindertoelage vangt aan met den dag, 
waarop de benoeming ingaat, en eindigt op 
den dag van ontslag of op den dag na dien 
van overlijden. Indien h et besluit tot benoe
ming geen datum van ingang vermeldt, 
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vangt de aanspraak op de bezoldiging en de 
kindertoelage aan met den dag, waarop de 
voor het ambt voorgeschreven eeden worden 
afgelegd. 

2. De bezoldiging en de kindertoelage 
worden maandelijks, naar boven tot op een 
geheelen gulden afgerond, uitbetaald, met 
verrekening voor zoo veel noodig bij de laatste 
uitbetaling aan het einde van het jaar. 

Tijdelijke maatregelen. 
24. Bij wijze van tijdelijken maatregel 

wordt het minimum bedrag van de kinder
toe!agé, genoemd in artikel 16, voor elk kind 
gebracht van f 60 op f 150 per jaar. 

25. 1. Aan een burgemeester kan bij be
noeming een tegemoetkoming worden ver
leend in de kosten van de reis van hem en 
zijn gezin, alsmede in de kosten van over
brenging van zijn inboedel, naar zijn nieuwe 
woonplaats, tot ten hoogste tien ten honderd 
van de aan het ambt verbonden minimum- of 
vaste bezoldiging. 

2. Onder de kosten van overbrenging van 
den inboedel worden mede verstaan de kos
ten van in- en uitpakken daarvan, doch niet 
de kosten van inrichting of verbouwing der 
woning. 

3. In bijzondere gevallen kan de tegemoet
koming, bedoeld in het eerste lid , op een 
hooger bedrag worden bepaald dan het in 
dat lid vastgestelde max;mum. 
, 4. Indien een gehuwde burgemeester ten 

genoegen van den Secretaris-Generaal aan
toont, dat in zijn nieuwe gemeente of in de 
gemeente, waar hij toestemming krijgt zich 
te vestigen , geen passende woning beschik
baar is, kan hem een tegemoetkominl! wor
den yerleend in de pensionkosten, welke hij, 
met 1nachtneming van de noodige zuinigheid, 
voor zich moet maken. Dezetegemoetkoming, 
welke een bedrag van f 150 per maand niet 
te boven gaat, bedraagt ten hoogste vijftig 
ten honderd van de maandelijksche bezoldi
ging, aan het ambt verbonden. 

5. De in dit artikel bedoelde tegemoet
komingen worden vastgesteld door den Secre
taris-Generaal, den Commissaris der pro
vincie gehoord, en komen ten laste van de 
gemeent e. Het bepaalde in artikel 18 vindt 
hierbij overeenkomstige toepassing. 

Slotbepalingen . 
26. I. Dit besluit wordt geacht in werking 

te zijn getreden met ingang van 1 April 1943. 
2. Gerekend met ingang van dien dag 

treedt het gestelde in artikel 80, eerste lid, 
der Gemeentewet, alsmede de beschikking 
van den Secretaris-Generaal van 19 Mei 1942, 
B.Z. n°. 1 B.B., tot wijziging en aanvulling 
van de Eerste beschikking ter uitvoering van 
de Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (aanpassing 
van de Geneentewet) , buiten toepassing. 

27. I. Voor de eerste indee!ing der ge
meenten in de klassen, vermeld in bijlage A 
van dit besluit , vindt het bepaalde in artikel 
4, eerst e lid, overeenkomstige toepassing. 

2. Het bepaalde in artikel 4, tweede lid, 
vindt bij de eerste indeeling slechts toepas
sing tel) aanzien van gemeenten, welker in-
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wonertal ten gevolge van grenswijziging of 
samenvoeging na I Januari 1941 wijziging 
heeft ondergaan, of welke na dat tijdstip 
zijn ingesteld . 

28. I. Indien, hetzij on I April 1943, hetzij 
op eenig later tijdstip, voor de burgemeesters, 
benoemd vóór den datum van afkondiging 
van dit besluit, de toepassing van de op 31 
Maart 1943 voor de desbetreffende gemeente 
geldende regeling in haar geheel voordeeliger 
is dan de toepassing van dit besluit , wordt, 
voor den duur dat zulks het g eval is, de eerst
bedoelde regeling op hen toegepast . 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
slechts toepassing zoolang de burgemeesters 
gehandhaafd blijven in het ambt, dat zij op 
den datum van afkondiging van dit besluit 
bekleedden. 

's-Gravenhage, 28 Mei 1943. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

FREDERIKS. 

BIJLAGE A. 

. Klasse ! 
Inwonertal der Bezoldiging gemeente 

I I- 500 1200- 1600 
2 501- 1000 1600- 2000 
3 1001- 1500 2000- 2400 
4 1501- 2000 2250- 2750 
5 2001- 3000 2600- 3100 
6 3001- 4000 2900- 3500 
7 4001- 5000 3300- 4000 
8 5001- 6000 3800- 4500 
9 6001- 8000 4200- 5009. 

10 áè·ox- 11000 4500- 5500 
II IIOOI~ 14000 4850- 5580 
12 14001- 18000 5200- 6200 
13 18001- 24000 5850- 6850 
14 24001- 30000 6500- 7500 
15 30001- 40000 7000- 8000 
16 40001- 50000 7500- 8500 
17 50001- 75000 8500- 9500 
18 75001-100000 10000-IIOOO 
19 100001-125000 II000-12000 
20 125001-150000 12000-13000 
21 150001-250000 13000-14000 
22 250001-500000 15000 
23 500001-750000 20000 
24 boven 750000 25000 

BIJLAGE B. 
Noordbrabant : Oss, Valkenswaard, Vught. 
Gelderland: Bergh , Culemborg, Doetin

cht!tn, Elburg, Geldermalsen, Harderwijk, 
Renkum, Tiel, Wageningen, Zaltbommel, 
Zutphen. 

Zuidholland : Brielle, Gorinchem, Maas
sluis, Rijswijk, Schoonhoven, Sliedrecht, 
Wassenaar, Woerden, Zwijndrecht. 

Noordholland: Blaricum, Bloemendaal, 
Enkhuizen, Heemst «_de , Hoorn, Krommenie, 
Laren , Marken, Naarden, Nieuwer-Am~tel, 
Purmerend, W eesp, Wieringermeer, Wor
merveer, Zandvoort . 

Zeeland : Goes, Hulst, Middelburg, Oost
burg, Sas van Gent , Terneuzen, Vlissingen 
Zierikzee. 

Utrecht: Baarn, de Bilt, Maartensdijk, 
Soest, Zuilen. 

4 
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Friesland: Ameland , Bolsward, Franeker, 
Harlingen, Schiermonnikoog, Sneek, Ter
schelling, Vlieland. 

Overijssel: Kampen, Oldenzaal, Steenwijk. 
Groningen: Appingedam, Delfzijl, Veen

dam, Winschoten . 
Drenthe: Assen, Coevorden, Hoogeveen, 

Meppel. 
Limburg: Beek, Brunssum, Eijgelshoven, 

Geleen, Hoensbroek, Nieuwenhagen, Nuth, 
Roermond, Schaesberg, Schinveld, Sittard . 
Stein, Ubach ovêr Worms, Vaals, Valken
burg-Houthem. 

(Stct. no. 106) 
29 Mei 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, B.Z. Nr. 3 B.B., 
tot vaststelling van een regeling voor 
den rechtstoestand van de bestuurs
raden. 

Op grond van artikel 31 der achtste Ver
ordening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied {N°. 152/ ~41) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Onverminderd het bepaalde in de Ambte
narenwet 1929 gelden met betrekking tot den 
rechtstoestand der bestuursraden de hierna 
volgende regels. 

AFDEELING 1. 
Beroepsbestuursraden . 

HOOFDSTUK 1. 
Aanstelling. 

Art. 1. 1. Voor benoeming tot beroeps
bestuursraad kan slechts in aanmerking ko
m en hij, die: 

a. Nederlander en van goed zedelijk ge
drag is; 

b. bij een geneeskundig onderzoek licha
m elijk geschikt is bevonden voor de vervul
ling van het ambt; 

c. den leeftijd van 25 jaren heeft bereikt 
en een zoodanigen leeftijd niet heeft over
schreden, dat in de periode, voor welke de 
benoeming geldt, de 65-jarige leeftijd zal 
worden vervuld. 

2. Het bepaalde in het vorig lid, onder b, 
geldt niet bij tweede of verdere benoeming 
tot bestuursraad. 

3. Van de in het eerste lid gestelde eischen 
kan in bijzondere gevallen worden afgewe
ken. 

2. 1. De beroepsbestuursraad ontvangt zoo 
spoedig mogelijk kosteloos een schriftelijke 
aanstelling, die zijn naam, voornamen en 
geboortedatum vermeldt. 

2. Die aanstelling vermeldt voorts in elk 
geval: 

a. den dag van ingang van de benoeming, 
dan wel een omschrijving of aanduiding van 
dien dag; 

b. den duur der benoeming; 
c. de wedde, aan het ambt verbonden; 
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d. het bedrag en den datum van ingang van 
den pensioengrondslag. 

3. Alle wijzigingen, welke worden ge
bracht in de punten, in het tweede lid ver
meld, worden den bestuursraad kosteloos 
schriftelijk medegedeeld. 

HOOFDSTUK 11. 
· Bezoldiging. 

3. De wedde van den beroepsbestuurs
raad wordt ïn maandelijksche termijnen uit
betaald. 

4. 1. De wedde van den beroeps bestuurs
raad wordt niet langer uitbetaald dan·tot en 
met den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den beroepshestuursraad wordt aan zijn 
weduwe een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande 
met de wedde van den overledene over een 
tijdvak van drie maanden. Laat de over- · 
ledene geen weduwe na. dan geschiedt de uit
keering ten behoeve van zijn minderjarige 
wettige of erkende natuurlijke kinderen. Ont
breken ook zoodanige kinderen, dan ge
schiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zus
ters of meerderjarige kinderen, ten behoeve 
van deze betrekkingen. . 

3. Indien de overledene beroepsbestuurs
raad geen betrekkingen, als bedoeld in het 
tweede lid, nalaat, kan het daarbedoelde be
drag door het bevoegd gezag geheel of t en 
deele worden uitgekeerd voor de betaling van 
d "° kosten der laatste ziekte en der begrafenis, 
zoo de nalatenschap van den overledene voor 
de betaling dier kosten ontoereikend is. 

HOOFDSTUK 111. 
Verlof. 

5. De beroepsbestuursraad l>ehoeft verlof 
van den Commissaris der provincie tot af
wezigheid. 

6: 1. Gewoon verlof, m et behoud van wed
de, wordt den beroepsbestuursraad, tenzij 
het openbaar belang zich daartegen verzet, 
jaarlijks verleend gedurende ten hoogste een 
maand. Buitengewoon verlof, al of niet met 
behoud van geheele of gedeeltelijke wedde, 
kan den beroepsbestuursraad worden ver
leend in gevallen, waarin daartoe naar het 
oordeel van den Commissaris der provincie 
aanleiding bestaat . 

2. Indien buitengewoon verlof tot afwe
zigheid in het openbaar belang wordt ver
leend, behoudt de beroepsbestuursraad aan
spraak op zijn volle wedde. 

7. Indien verleend verlof tot afwezigheid 
wegens dringende redenen van openbaar be
lang wordt ingetrokken en de beroepshe
stuursraad ten gevolge van de intrekking 
schade lijdt, wordt hem ter zake een schade
loosstelling uitgekeerd. 

HOOFDSTUK IV. 
Aanspraken in geval van ziekte. 

8. De beroepshestuursraad, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, geniet gedurende den tijd van 
deze verhindering zijn volle wedde. 

9. De beroepsbestuursraad, die op den dag, 
voorafgaande aan het tijdstip van ingang 
zijner benoeming, reeds als ambtenaar aan 
een voorschrift, als bedoeld in artikel 125 der 
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Ambtenarenwet 1929, aanspraken in geval 
van ziekte ontleende, waarin de bepalingen 
van dit hoofdstuk niet voorzien, kan in bij
zondere gevallen door den Commissaris der 
provincie in die aanspraken worden beves
tigd. 

HOOFDSTUK V. 
Overige rechten en verplichtingen. 

l O. 1. De beroeps bestuursraad is gehouden 
de plichten uit zijn ambt voortvloeiende, 
nauwgezet ~n ijverig te vervullen en zich 
te gedragen, zooals een goed bestuursraad 
betaamt. · 

2. Hij dient de diensttijden in acht te 
nemen, welke de Commissaris der provincie 
voor de ambtenaren ter griffie heeft vastge
steld. 

11. Bij het aanvaarden van zijn betrekking 
legt de beroepsbestuursraad, in handen van 
den Commissaris der provincie, den eed of de 
belofte af, voorgeschreven in_ arl;ikel 7, eerste 
lid, van de Tweede Besclukking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken ter uitvoering van 
de achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen . op 
administratiefrechtelijk gebied (Aanpassing 
val) de provinciale wet). 

12. Indien de beroepsbestuursraad door 
ziekte of andersz4;1s verhinderd is zijn dienst 
te v errichten, is hij verplicht daarvan, onder 
opgave van redenen, zoo t\jdi~ mogelijk 11:an 
den Commissaris der prov•ncie mededeehng 
te doen. 

13. De beroepsbestuursraad is verplicht 
te wonen in de provincie; van deze verp!ich- · 
ting kan de Commissaris der provincie in het 
openbaar belang ontheffing verleenen. 

14. r. De beroepsbestuursraad is verplicht 
tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn 
ambt is ter kennis gekomen, voor zoover die 
verplichting uit den aard der zaak volgt of 
hem uitdrukkelijk is opgelegd . 

2. De Commissaris der provincie kan van 
de in het vorig lid bedoelde verplichting ont
heffing verleenen. 

15. r. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 20, derde lid, der Verordening N°. 
152/1941 is het den beroepsbestuursraad v_er
boden een uit een openbare kas bezoldigd\ 
ambt 'waartoe de benoeming niet van pro
vinci~wege geschiedt, als nevenbetrekking 
tegelijk met zijn ambt te bekleeden, andei:s 
dan met machtiging van den Commissaris 
der provincie. 

2. Deze machtiging wordt niet verleend, 
indien gelijktijdige vervulling zonder beper
king van het aan den bestuursraad toege
wezen arbeidsgebied naar het oordeel van den 
Commissaris der provincie niet mogelijk is en 
voor die beperking naar zijn oordeel geen vol
doende termen bestaan. Zij kan worden inge
trokken indien gelijktijdige vervulling over
wegend 'bezwaar blijkt op te leveren en voor 
de beperking van het aan den bestuursraad 
toegewezen arbeidsgebied naar het oordeel 
van den Commissaris der provincie geen vol
doende termen bestaan. 

16. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 20, derde lid, der Verordening N°. 
152/ 1941 is het den bero~psbestuursiaad v~r
boden, zonder toestemming van den Commis-
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saris der provincie een nevenbetrekking te 
aanvaarden of nevenwerkzaamheden te ver- ·· 
richten , dan wel nering en handel te drijven 
of in zijn woning te doen drijven op zijn naam 
of op naam van eenig lid van zijn gezin. 
· 2. Deze toestemming wordt in elk geval 
geweigerd, indien de in het eerste lid bedoelde 
handelingen schadelijk kunnen zijn voor zijn 
dienstvervulling of niet in overeenstemming 
zijn met het aanzien van zijn ambt. 

17. Het is den beroepsbestuursraad ver
boden, zonder toestemming van den Commis
saris der provincie, commissaris, bestuurder, 
vennoot, aandeelhouder of lid te zijn van 
nader door den Commissaris der provincie te 
noemen vennootschappen, stichtingen of ver
eenigingen, welke geregeld in aanraking 
komen of krachtens haar opzet kunnen ko
men met diensten, vallende onder het aan 
den bestuursraad toegewezen ambtsgebied. 

18. 1. De beroeps bestuursraad heeft recht 
op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten 
ter zake van dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld en 
uitgekeerd overeenkomstig de daarvoor door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken te stellen 
regelen. 

19. 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de beroepsbestuursraad 
of ten hoogste 14 dagen te voren bewoond 
heeft, lijdende is aan pest, cholera, ~ele 
koorts, vlektyphus, febris recurrens of variola 
major, is het den bestuursraad verboden, aan 
den dienst deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde per
ceel bewoont als de beroepsbestuursraad of 
ten hoogste 14 dagen te voren bewoond heeft, 
lijdende is aan een besmettelij~e ziekte yan 
groep B bedoeld in het tweede hd van artikel 
I van 'de Besmettelijke-Ziektenwet 1928 
(Staatsblad n°. 265), is het den bestuursraad 
verboden, aan den dien~t deel te n~men, ~.en
zij uit een geneeskundige verklaring bhJkt, 
dat gevaar voor overbrenging der ziekte niet 
bestaat. De bestuursraad is verplicht, bij het 
waarnemen in het perceel van een ziekte, als 
in dit of in het vorig lid bedoeld, hiervan ten 
spoedigste kennis t~ geven aan den Commis
saris der provincie . 

3. Aan den beroepsbestuursraad kan door 
den Commissaris der provincie in geval van 
ziekten die voor de omgeving gevaar op
leveren; de deelneming aan den dienst worden 
ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den 
dienst houdt tevens in het verbod tot het 
betreden van dienstlokalen of -terreinen. 

5. De beroepsbestuursraad ontvangt over 
den tijd, gedurende w1:lke~ het ?em, overeen
komstig het bepaalde in dit artikel, v_~rboden 
is, aan den dienst deel te nemen, ziin volle 
wedde. 

HOOFDSTUK VI. 

Disciplinaire straffen. 
20. Disciplinaire straffen worden den be

roepsbestuursraad niet opgelegd. 

HOOFDSTUK VII. 
Schorsing en ontslag. 

21. r. De beroepsbestuursraad kan door 
den Commissaris der provincie worden ge-
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schorst in zijn ambt in alle gevallen, waarin 
naar diens oordeel schorsing door het open
baar belang wordt gevorderd. 

2. De Commissaris der provincie kan bij 
de schorsing bepalen, dat den bestuursraad 
tijdens den duur daarvan de toegang tot 
met name aan te duiden dienstgebouwen, 
-terreinen of -lokalen wordt ontzegd. 

22. 1. Schorsing geschiedt met behoud der 
volle wedde, tenzij bij het besluit tot schor
sing anders is bepaald. 

2. Bij de schorsing kan worden bepaald, 
dat de wedde of het deel der wedde, waarop 
tijdens de schorsing aanspraak bestaat, 
wordt uitgekeerd aan de echtgenoote of aan 
door den Commissaris der provincie aan te 
wijzen bloedverwanten van den bestuurs
raad. 

23. Ontslag wordt den beroeps bestuursraad 
schriftelijk verleend, met of zonder toevoe
ging "eervol". Het ontslagbesluit vermeldt 
den dag van ingang van het ontslag, ·dan wel 
een omschrijving of aanduiding van dien dag. 

AFDEELING II. 
Bestuursraden, die hun ambt als nevenfunctie 

uitoefenen. 

HOOFDSTUK I. 
Aanstelling. 

24. Het bepaalde in artikel 1 en artikel 2, 
met uitzondering van het bepaalde in lid 2, 
onder c en d, vindt mede toepassing ten aan
zien van den bestuursraad, die zijn ambt als 
nevenfunctie uitoefent. De aanstelling ver
meldt het bedrag der schadevergoeding, be
doeld in artikel 25. 

HOOFDSTUK II. 
Schadevergoeding. 

25. Aan den bestuursraad, die zijn ambt 
als nevenfunctie uitoefent, wordt een schade
vergoeding toegekend, gelijk aan die, welke 
de leden van Gedeputeerde Staten laatstelijk 
genoten of genieten. Zij kan in termijnen 
worden uitbetaald. 

HOOFDSTUK III. 
Verlof. 

26. Het bepaalde in de artikelen 5 en 7 
vindt mede toepassing ten aanzien van den 
bestuursraad, die zijn ambt als nevenfunctie 
uitoefent. 

27. Gewoon verlof kan den bestuursraad, 
die zijn ambt als nevenfunctie uitoefent, in 
alle gevallen worden verleend, waarin daar
toe naar het oordeel van den Commissaris 
der provincie aanleiding bestaat. 

HOOFDSTUK IV. 
Overige rechten en verplichtingen van den be
stuursraad, die zijn ambt als nevenfunctie 

uitoefent. 
28. Het bepaalde in de artikelen II, 12, 

13, 14, 17, 18, en 19, leden 1, 2, 3 en 4, vindt 
mede toepassing ten aanzien van den be
stuursraad, die zijn ambt als nevenfunctie 
uitoefent. 

HOOFDSTUK V. 
Disciplinaire straffen. 

· 29. Het bepaalde in artikel 20 vindt mede 
toepassing ten aanzien van den bestuurs-
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raad, die zijn ambt als nevenfunctie uit
oefent. 

HOOFDSTUK VI, 
Schorsing en ontslag. 

30. Het bepaalde in de artikelen 21 en 23 
vindt mede toepassing ten aanzien van den 
bestuursraad, die zijn ambt als nevenfunctie 
uitoefent. · 

AFDEELING III. 
Slotbepalingen. 

31. I. De artikelen 24 en 25, zoomede 
artikel 28, voor wat de vantoepassingverkla
ring van artikel 11 betreft, zijn niet van toe
passing op hen, die overeenkomstig artikel 27 
van Verordening N°. 152/ 1941 van I Sep
tember 1941 af de werkzaamheden van de 
bestuursraden verrichten. 

2. Artikel 24, voor wat de vantoepassing
verklaring van attikel 1 betreft, is niet van 
toepassing op de bestuursraden, die hun ambt 
als nevenfunctie uitoefenen en op het tijdstip 
van het in werking treden van dit besluit 
in functie zijn. 

32. Dit besluit wordt aangehaald als: 
Re chtstoestandsregeling bestuursraden. 

33. Dit besluit, hetwelk in de Nederland
sche Staatscourant wordt bekendgemaakt, 
wordt geacht met ingang van I October 1942 
in werking te zijn getreden. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1943. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. -

(Stct. no. 107) 
2 Juni 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken tot regeling van het bankweze11 
ter uitvoering van het Besluit N°. 225/ 
1941 betreffende het bank- en crediet
wezen (Eerste Uitvoeringsbesluit Ban
ken). 

Op grond van artikel 6 van het Besluit 
N°. 225/1941 betreffende het bank- en 
credietwezen en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-

' landsche gebied wordt bepaald: 

Algemeene bepalingen. 
Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
a. Secretaris-Generaal: den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische Za
ken; 

b. aangewezen instanties: de in artikel 4, 
tweede lid, van het Besluit N°. 225/1941 be
doelde "andere instanties"; 

c. Handelsbanken: alle credietinstellingen, 
welke of uitsluitend een bem,iddelende func
tie in het betalingsverkeer uitoefenen of 
tevens in belangrijke mate haar bedrijf ma
ken van het aannemen van gelden à deposito 
of in rekening-courant, met het doel deze 
aan te wenden tot het verleenen, voor haar 
eigen rekening, van crediete·n in hoofdzaak 
op korten termijn en voor uitzettingen op de 
geldmarkt; 
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d. Effectenhandelaren: alle credietinstel
lingen, welke haar bedrijf maken van: 

1. het koopen en verkoopen vaq effecten 
voor rekening van derden als commissionnair 
of als makelaar; 

2. het koopen en verkoopen voor eigen 
rekening van andere effecten dan die, welke 
ten name van den betrokkene zelf zijn uit-
gegeven; • 

3. het sluiten van geldleeningen op onder
pand van effecten en het geven van voor
schotten in rekening-courant op onderpand 
van effecten; 

4. het koopen en verkoopen van coupons, 
dividendbewijzen en aflosbaar gestelde effec
ten voor eigen rekening of voor rekening van 
derden; 

5. het incasseeren voor derden van cou
pons, dividendbewijzen en aflosbaar gestelde 
effecten, 

een en andl'r voor zoover de uitoefening 
van het bedrijf van den betrokkene het ver
richten van één of meer dezer handelingen 
regelmatig mede brengt; 

e. Spaarbanken: alle credietinstellingen, 
die spaarbankhandelingen verrichten, waar
onder is te verstaan het in ontvangst nemen 
en terugbetalen van spaargelden, welke met 
het economisch doel van sparen worden in
gelegd en waartegen bewijzen van inleg wor
den afgegeven, waarin de opvorderbaarheid 
aan beperkende bepalingen is onderworpen. 

Boerenleenbanken en spaarbanken, die 
door de boerenleenbanken bij wijze van doch
terinstellingen in den vorm van stichtingen 
zijn opgericht, worden niet beschouwd als 
spaarbanken in den zin van dit besluit; 

f. r. Hypotheekbanken, werkzaam in 
Nederland: alle credietinstellingen, welker 
bedrijf in hoofdzaak bestaat in het verkrijgen 
van gelden voor uitgifte van pandbrieven 
en het plaatsen dier gelden onder eerste hy
pothecair verband uitsluitend op in Neder
land gelegen gebouwde en ongebouwde on
roerende zaken. 

Hypotheekbanken, opgericht bij wijze van 
dochterinstellingen door landbouwcrediet
instellingen, worden niet beschouwd als hy
potheekbanken in den zin van dit besluit; 

2. Scheepshypotheekbanken en Scheeps
verbandbanken: alle credietinst~llingen, w.el
ker bedrijf in hoofdzaak bestaat in het ver
krijgen van gelden door uitgifte van pand
brieven en het plaatsen dier gelden onder 
hypothecair verband op schepen; 

3. Hypotheekbanken, werkzaam in het 
buitenland: alle credietinstellingen, welker 
bedrijf in hoofdzaak bestaat in het verktjjgen 
van gelden door uitgifte van schuldb~ven 
en het plaatsen dier gelden onder hypothe
cair verband op buiten Nederland of deels 
op in en deels op buiten Nederland gelegen 
gebouwde en ongebouwde onroerende zaken; 

g . Landbouwcredietinstellingen: alle cre
dietinstellingen, welke zijn opgezet volgens 
het stelsel van Raiffeisen en zich bewegen 
op het gebied van het boerenleenbankwezen, 
alsmede de credietinstellingen met coöpera
tief karakter, welke ook haar rechtsvorm zij, 
welke zich geheel of in hoofdzaak op het ver
leenen van landbouwcrediet toeleggen, als
mede spaarbanken, door boerenleenbanken 
bij wijze van dochterinstellingen in den vorm 
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van stichtingen o·pgericht, alsmede de door 
boerenleenbanken bij wijze van dochterin
stellingen opgerichte hypotheekbanken en 
grondkapitaal banken; 

h. Financieringsinstellingen en crediet
instellingen voor bijzondere doeleinden: alle 
overige credietinstellingen in den zin van het 
Besluit N°. 225/1941. 

Artikel 2. 

De Nederlandsche Bank kan den Secre
taris-Generaal voorstellen doen over de mate, 
waarin, of de wijze, waarop het door haar 
uitgeoefende toezicht aan één of meer daar
toe aangewezen instanties wordt overge
dragen. 

Artikel 3. 
r. Er . wordt een Bankenregister aange

legd. 
2. Het register wordt gehouden door De 

Nederlandsche Bank. Volgens een door haar 
vast te stellen instructie, onder goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal, kan het houden 
van één of meer gedeelten van dit register 
aan een daartoe aangewezen instantie wor
den toevertrouwd. 

3. Het register wordt verdeeld in de vol-
gende hoofdstukken: • 

a. handelsbanken; 
b. effectenhandelaren; 
c. spaarbanken; 
d. hypotheekbanken, onderverdeeld in: 
r. afdeeling hypotheekbanken, werkzaam 

in Nederland; 
2. afdeeling scheepshypotheekbanken en 

scheepsverbandbanken; 
3. afdeeling hypotheekbanken, werkzaam 

in het buitenland; 
e. landbouwcredietinstellingen; 
f. financieringsinstellingen en credietin

stellingen voor bijzondere doeleinden. 
4. Een afschrift van het Bankenregister 

ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ten 
kantore van de Hoofdbank van De Neder
landsche Bank te Amsterdam. 

Voor zoover een andere instantie het hou
den van een gedeelte van dit register is opge
dragen, ligt dit deel bovendien bij de betrok
ken instantie ter inzage. 

Artikel 4. 
r. In het Bankenregister worden alle cre

dietinstellingen, bedoeld in artikel r , onder 
c tot en met h, welke lid zijn van de Hoofd
groep Banken, ingeschreven. Zonder inschrij
ving in dat register is aan credietinstellingen 
de uitoefening van het bedrijf verboden. 

2. Alle op het tijdstip van de inwerking
treding van dit besluit bestaande credietin
stellingen, voor zoover zij lid zijn van de 
Hoofdgroep Banken en voor zoover zij nog 
daadwerkelijk haar bedrijf uitoefenen, wor
den geacht zich te hebben aangemeld voor -
inschrijving in het Bankenregister en worden 
in het register ingeschreven onder datgene 
der in artikel 3, lid 3, vermelde hoofdstukken, 
waaronder zij overeenkomstig haar indeeling 
in de organisatie van het bedrijfsleven ressor
teeren. 

3. Credietinstellingen, die na het tijdstip 
van de inwerkingtreding van dit besluit zich 
aanmelden voor het lidmaatschap van de 
Hoofdgroep Banken, moeten tegelijkertijd 
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door bemiddeling van haar bedrijfsorgani
•Saties een verzoek om inschrijving in het 
Bankenregister tot de Nederlandsche Bank 
richten. Omtrent toelating tot het lidmaat
schap van de Hoofdgroep Banken en inschrij
ving iQ het Bankenregister wordt overle_g ge
pleegd tusschen het bestuur dier Hoofdgroep 
en De Nederlandsche Bank. Bij gebreke van 
overeenstemming dienaangaande beslist de 
Secretaris-Generaal. 

4. Doorhaling van de inschrijving in het 
Bankenregister door De Nederlandsche Bank, 
of in opdracht van deze door de aangewezen 
instantie, heeft plaats indien de credietin
stelling niet meer als zoodanig werkzaam 
is, of de liquidatie ingevolge artikel 23 be
eindigd is . 

Artikel 5. 
De insGhrijving van een credietinstelling 

in het Bankenregister en de doorhaling van 
een inschrijving in dat register worden door 
de zorg van De Nederlandsche Bank binnen 
10 dagen na den dag, waarop zij plaats heb
ben, openbaar gemaakt in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Artikel 6. 
I . Van de•beslissing tot doorhaling van de 

inschrijving eener credietinstelling in het 
Bankenregister doet De Nederlandsche Bank 
of uit naam en in opdracht van deze de aan
gewezen iQstantie ten miQste veertig dagen 
vóórdat tot doorhaling wordt overgegaan bij 
aangeteekenden brief mededeeling aan de 
betrokken credietinstelling. 

Het voorgaande is niet van toepassing 
wanneer de doorhaling geschiedt op eigen 
verzoek of in geval van liquidatie krachtens 
artikel 23. 

2. BinQen twee maanden na ontvangst 
van een verzoek tot inschrijving, daQ wel tot 
doorhaling van de inschrijving in het Ban
kenregister, doet De N ederlandsche Bank 
of, uit naam en in opdracht van deze, de aaQ• 
gewezen instantie, aan de betrokken crediet
instelling bij aangeteejteQden brief mede
deeling van de beslissing. 

3. Binnen een maand na ontvangst van 
een mededeeling, als in het eerste en tweede 
lid bedoeld, kan de r.redietinstelling bij den 
Secretaris-Generaal tegen de beslissing van 
De Nederlandsche BaQk in beroep komen 
door middel van een met redenen omkleed 
beroepschrift, onder toezending van eeQ af
schrift bij aangeteekenden brief aan De 
Nederlandsche Bank. Door het instellen van 
het beroep wordt de tenuitvoerlegging van 
een beslissing tot doorhaling van de inschrij
ving in het Banlt.enregister opgeschort. 

4. Wanneer door den Secretaris-Generaal 
wordt besloten, dat de beslissing, waartegen 
in beroep wordt gekomen, ten onrechte is 
genomen, dan wordt aan die beslissing, in
dien zij strekte tot doorhaling vaQ de in
schrijviQg in het Bankenregister, geen uit-

- voering gegeven. Strekte de beslissing tot 
niet-inwilliging van een verzoek om inschrij 
ving of van een verzoek om doorhaling van 
de inschrijving, dan heeft de inschrijving of 
de doorha!iQg alsnog plaats. 

Artikel 7. 
I. Credietinstellingen zijn verplicht het 

boekjaar harer onderneming te doen loopen 
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van den eersten Januari tet en met den een 
en dertigsten December. 

2. De Nederlandsche Bank is bevoegd af
wijking van het bepaalde in lid I toe te staan. 

Artikel 8. 
1. Iedere credietinstelling is verplicht 

binnen acht maanden na afloop van het boek
jaar, behoudens verlenging van dezen ter
mijn door De Nederlandsche Bank op grond 
van bijzondere omstandigheden, jaarlijks een 
naar waarheid opgemaakte, geteekende ba
lans en verlies-en-winstrekening in te dienen 
bij De Nederlandsche Bank of, indien er een 
andere instantie aangewezen is, bij de aange
wezen instantie. · 

2. Iedere credietinstelling is verplicht bij 
de Nederlandsche Bank of, indien er een 
andere instantie aangewezen is, bij de aan
gewezen· instantie, zoo de Nederlandsche 
Bank of de aangewezen instantie daartoe den 
wensch te kennen geeft, binnen de door De 
Nederlandsche Bank of de aangewezen in
stantie vast te stellen termijnen eenmaal per 
maand of eenmaal per drie maanden naar 
waarheid opgemaakte · en onderteekende 
staten, haar bedrijf betreffende, ifl te dienen. 

Artikel 9. 
1" De Nederlandsche Bank of de aange

wezen instantie gaát de gegevens, die haar 
in de uitoefening van haar toezicht ter be
schikking staan, nauwkeurig na. 

2. Ingeval in de gegevens of in de inlich
tingen·, die ter beschikking komen, teekenen 
eener ontwikkeling worden ontwaard, die 
voor de solvabiliteit of de liquiditeit van het 
N ederlandsche Credietwezen in het algemeen, 
of van één of meer credietinstellingen in het 
bijzonder, ongewenscht zijn, schrijft de Ne
derlandsche Bank binnen de grens van haar 
bevoegdheid, eventueel door tusschenkomst · 
van de aangewezen i11stantie, ten aanzien 
van bepaaldelijk aangewezen punten een 
gedragslijn voor. De credietinstellingen, wien 
dit aangaat, zijn verplicht deze gedragslijn 
te volgen. 

Artikel IO. 

I. De Nederlandsche Bank kan, in een 
door den Secretaris-Generaal goed te keuren 
vorm, al of niet periodiek, in de Nederlandsche 
Staatscourant mededeeling doen van de voor
naamste gegevens, welke haar uit hoofde van 
haar toezicht ter beschikking staan. 

2. Cijfers van afzonderlijke credietinstel
lingen worden op deze wijze niet gepubli
ceerd. Ook worden geen gegevens bekendge
ma"6t, waaruit zoodanige cijfers zijn af te 
leiden. 

3. Inlichtingen omtrent afzonderlijke cre
dietinstellingen, ingevolge artikel 4, derde 
lid, van het Besluit N°. 225/1941 aan De 
Nederlandsche Bank of andere instanties 
verstrekt, worden niet bekendgemaakt. 

Artikel 11. . 

· I. De goedkeuring van De N ederlandsche 
· Bank is vereischt voor: 

a. de reorganisatie, saneering, fusiohee
ring, vrijwillige liquidatie van credietinstel
lingen eQ het duurzaam deelnemen in een 
andere credietinstelling; 

b. het openen van bijkantoren, filialen, 
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agentschappen of andere vertegenwoordi
gingen. 

2. Binnen een maand na de ontvangst 
van een ' mededeeling, dat de goedkeuring 
door De Nederlandsche Bank is geweigerd, 
kan de credietinstelling bij den Secretaris
Generaal tegen de beslissing van De Neder
landsche Bank in beroep komen door middel 
van een met redenen omkleed beroepschrift, 
onder toezending van een afschrift bij aange
teekend schrijven aan De Nederlandsche 
Bank. · 

Artikel 12. 

Iedere credietinstelling is verplicht aan De 
Nederlandsche Bank onverwijld mededee
ling te doen van plaats gevonden hebbende 
wijzigingen in aantal of persoon: 

bij een door één persoon gedreven crediet-
instelling: 

van den eigenaar; 
bij een vennootschap onder firma: 
van de firmanten; 
bij een commanditaire vennootschap, al 

dan niet op aandeelen: 
van een beheerenden vennoot of de be

heerende vennooten; 
bij een commanditaire vennootschap, niet 

op aandeelen: · 
bovendien van een vennoot of de vennooten 

bij wijze van geldschieting; 
bij een rechtspersoon: 
van hen,· die daadwerkelijk bestuursdaden 

verrichten. 
Artikel 13. 

De ingevolge artikelen II en 12 aan te 
vragen goedkeuringen of te verstrekken op
ga ven moeten, voor het geval een andeJe 
instantie is aangewezen, bij deze instantie 
worden ingediend. 

Artikel 14. 
1 . Credietinstellingen, die wel is waar 

buiten het grondgebied van Nederland ge
vestigd zijn, doch in dit gebied één of meer 
bijkantoren, agentschappen of blijvende ver
tegenwoordigingen hebben en in het Banken
register staan ingeschreven, zijn verplicht 
voor haar bedrijf of haar werkzaamheid 
binnen dit gebied een afzonderlijke boek
houding te voeren. 

2. Zij worden geacht woonplaats te heb
beu gekozen ten kantore van haar bijkan
toor, agentschap of blijvende vertegenwoor
diging binnen het grondgebied van Neder
land, of, voor het geval zij aldaar. meer dan 
één bijkantoor, agentschap of blijvende ver
tegenwoordiging hebben, ten kantore van het 
voornaamste van die bijkantoren, agent
schappen of blijvende vertegenwoordigingen. 

3. Volgens regelen, te stellen door den 
Secretaris-Generaal, kunnen credietinstel
lingen, als in het eerste lid bedoeld, die in 
het Bankregister staan ingeschreven, worden 
verplicht om voor de nakoming van haar 
verplichtingen jegens haar binnen het grond
gebied van Nederland gevestigde crediteuren 
zekerheid te stellen. -

Over handelsbanken. 
Artikel 15. 

1. Handelsbanken moeten onverwijld aan 
De Nederlandsche Bank alle bijzond·erheden 
van de verleende credieten opgeven, die een 
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bedrag van een millioen gulden te boven 
gaan, of meer bedragen dan vijf procent van 
de eigen middelen der credietgevende instel
ling. Verschillende credieten, met een zelfden 
credietnemer afgesloten en die te zamen 
vorenbedoelde grenzen overschrijden, gelden 
ten deze als één crediet. 

2. Indien uit de in lid 1 van dit artikel 
en/of uit de in lid 1 van artikel 22 bedoelde 
opgaven blijkt, clat een credietnemer bij meer 
dan één handelsbank en/of landbouwcrediet
instelling credieten heeft afgesloten, zal De 
Nederlandsche Bank, zooveel mogelijk, tenzij 
er daartegen harerzijds bezwaar bestaat of 
uit de verstrekte gegevens blijkt, dat de 
credietgevers reeds met de credietgeving door 
anderen bekend zijn of bekend kunnen wor
den geacht, de betrokken credietinstellingen 
zoowel van het totaalbedrag als van het 
aantal gevers der verleende credieten op de 
hoogte stellen. · 

Over spaarbanken. 
Artikel 16. 

Credietinstellingen, die zijn ingeschreven 
in het Bankenregister : Hoofdstuk Spaarban
ken, zijn verplicht den naam "Spaarbank" 
te voeren. 

Artikel 17. 
1. Behoudens het bepaalde in het tweede 

lid is het, na afloop van een termijn van een 
jaar na het in werking treden van dit besluit, 
aan credietinstellingen, die niet zijn inge
schreven in het Bankenregister, Hoofdstuk 
Spaarbanken, verboden op eenigerlei wijze 
het woorddeel "spaar" in haar benaming of 
bij de aanduiding harer werkzaamheid te be
zigen. Dit verbod omvat mede het uitgeven 
van bewijzen van inleg onder een benaming, 
waarin het woorddeel "spaar" voorkomt. 

2. Het in het vorige lid vervatte verbod 
is niet van toepassing op: 

a. de Rijkspostspaarbank; 
b. boerenleenbanken en spaarbanken, in 

den vorm van stichtingen opgericht, als be
doeld in artikel 1, sub g; 

c. spaarkassen, die . onder de wet op het 
levensverzekeringsbedrijf vallen; · 

d. spaarzegelkassen,- die in het bezit zijn 
van een geldige vergunning ingevolge het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, betreffende lat: zoogenaamde 
spaar- en betaalzegelkasbdffl-ijf (Nederland
sche Staatscourant van 24 Januari 1942, 
no. 16). 

3. De Secretaris-Generaal kan den in het 
eerste lid gestelden termijn voor bepaalde 
gevallen verlengen. 

Artikel 18. 
1. Spaarbanken, die geen rechtspersoon

lijkheid bezitten, zijn verplicht de noodige 
maatregelen te nemen om binnen zes maan
den na haar inschrijving in het Bankenregister 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. 

2. De Secretaris-Generaal kan den in het 
vorige lid gestelden termijn voor bepaalde 
gevallen verlengen. · 

3. Na afloop van den toegestanen termijn 
worden spaarbanken, die geen rechtspersoon
lijkheid bezitten, in het Bankenregister door
gehaald. 
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Over hypotheekbanken . 
Artikel 19. 

1. Credietinstellingen, die zijn ingeschre
ven in het Bankenregister, Hoofdstuk Hypo
theekbanken, Afdeeling "Hypotheekbanken, 
werkzaam in Nederland", zijn verplicht den 

.naam ,Hypotheekbank" te voeren. 
2 . éredietinstellingen, die zijn ingeschre

ven in het Bankenregister Hoofdstuk Hypo
theekbanken, Afdeeling "Scheepshypotheek
banken en Scheepsverbandbanken" , zijn ver
plicht den naam " Scheepshypotheekbank" 
of "Scheepsverbandbank" te voeren. 

Artikel 20. 

1. Na afloop van een termijn van een jaar 
na het in werking treden van dit besluit is 
liet aan credietinstellingen, welke niet in het 
Bankenregister, Hoofdstuk Hypotheekban
ken, Afdeeling "Hypotheekbanken, werk
zaam in Nederland" of Afdeeling "Scheeps
hypotheekbanken en Scheepsverbandban
ken" zijn ingeschreven, verboden den naam 
,,Hypotheekbank". respectievelijk "Scheeps
hypotheekbank" of "Scheepsverbandbank" 
te voeren en schuldbrieven uit te geven onder 
den naam van "pandbrieven". 

2 . Dit verbod is niet van toepassing op,_ 
hypotheekbanken, opgericht bij wijze van 
dochterinstellingen door landbouwcrediet
instellingen. 

Artikel 21. 
De Secretaris-Generaal kan: 
a. den in het eerste lid van artikel 20 ge

stelden termijn voor bepaalde gevallen ver
lengen; 

b. in bepaalde gevallen ontheffing van de 
in artikel 19 en van de in het eerste lid van 
artikel 20 vervatte bepa lingen verleenen. 

Over Landbouwcredietinstellingen. 
Artikel 22. 

1. De Centrale Landbouwcredietinstel
lingen -moeten onverwijld door bemiddeling 
van den Nederlandschen Coöperatieven Raad 
aan De Nederlandsche Bank alle bijzonder
heden van de door haar of van de door de bij 
haar aangesloten feden verleende credieten 
opgeven, die een bedrag van tweehonderd 
vijftig duizend gulden t e boven gaan . Ver
schillende credieten met een zelfden crediet
nemer afgesloten en die te zamen vorenbe
doelde grens overschrijden, gelden ten deze 
als één crediet. 

Een gelijke verplichting rust op Land
bouwcredietinstellingen, W'elk e niet bij eeQ 
Centrale Landbouwcredietinstelling zijn aan
gesloten, met betrekking tot zoodanige door 
haar afgesloten credieten . 

2. Indien uit de in lid I van dit artikel 
en.Jof uit de ïn lid I van artikel 15 bedoelde 
opgaven blijkt, dat een credietnemer bij meer 
dan één Landbouwcredietinstelling en/of 
Handelsbank credieten heeft afgesloten, zal 
De Nederlandsche Bank, zooveel mogelijk, 
tenzij er daartegen harerzijds bezwaar be
staat of uit de verstrekte gegevens blijkt, dat 
de credietgevers reeds met de credietgeving 
door anderen bekend zijn of bekend kunnen 
worden geacht, de betrokken credietinstel
lingen zoowel van het totaalbedrag als van 
het aantal gevers der verleende credieten . 
op de hoogt7 stellen . 1 
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Voorzieningen. 
Artikel 23. 

1. De Secretaris-Generaal kan in overleg 
met Dè Nederlandsche Bank de liquidatie, 
zoo noodig onder aanwijzing van een liqui
dateur, bevelen van een credietinstelling, 
wanneer: 

a. zij geen waarborg meer biedt voor de 
zekerheid van de haar toevertrouwde gelden; 

b. uit de feiten blijkt, dat personen, die 
daadwerkelijk bestuursdaden verrichten, of, 
al dan niet doorloopend met het toezicht op 
het bestuur belast zijn, niet de voor hun 
werkzaamheid noodige betrouwbaarheid be
zitten; 

c. niet voldaan wordt aan de in artikelen 
8 , 11, 14, 16, 18 of 19 neérgelegde verplich
tingen; 

d. zij niet op , bevredigende wijze gevolg 
geeft aan de ingevolge artikel 9, lid 2, voor-
geschreven gedragslijn; ,,. 

e. zij de verboden, neergelegd in artikelen 
4, lid 1, 17, lid 1, of 20, lid 1, overtreedt; 

/. haar de inschrijving in het Banken
register definitief geweigerd is, of haar in
schrijving in dat 'register is doorgehaald. 

2. De Secretaris-Generaal gaat niet tot 
de in het eerste lid bedoelde, maatregelen 
over, zonder de betrokkenen te hebben ge
hoord, althans in de gelegenheid te hebben 
gesteld om gehoord te worden . 

Strafbepalingen . 
Artikel 24 . 

1. Overtreding van de artikelen 4, lid 1, 
7, 8, 9 , lid 2 , 11 , lid 1 , 12, 14, lid I en 3, 15, 
lid 1, 16, 17, lid 1 , 18, lid I, 19, 20, lid 1, 
22, lid 1, of 26 wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar en met geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig duizend gul
den of met één van deze straffen . 

2 . Indien een bij het eerste lid strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had b ij het verboden handelen 
of het nalaten . 

3. Winsten, door de credietinstelling ten 
gevolge van de overtreding verkregen, kun
nen worden verbeurd verklaard. 

4. Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

Slotbepalingen . 
Artikel 25. 

1. De Neder!andsche Bank brengt jaar
lijks aan den Secretaris-Generaal verslag uit 
over de uitvoering van dit Besluit. De Secre
taris-Generaal beslist of en in hoeverre en in 
welken vorm dit verslag zal worden openbaar 
gemaakt. 

2. Indien tot openbaarmaking van het in 
het eerste lid van d it artikel bedoelde ver
slag wordt overgegaan, geschiedt dit met 
achterwegelating van de namen der betrok
ken credietinstellingen en overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 10 van dit besluit . 

Artikel 26. 
De kosten voor De Nederlandsche Bank of 

de aangewezen i nstantie, aan de uitvoering 
van dit Besluit <!'"er bonden, worden door haar, 
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overeenkomstig door den Secretaris-Generaal 
te stellen regelen, door heffing van een jaar-

._ lijksche bijdrage op de credieHnstellingen ver
haald, die verplicht zijn deze bijdrage binnen 
1 maand na ontvangst van den aanslag te 
voldoen. 

Artikel 27. 
Dit besluit kan worden aangehaald als: 

Eerste Uitvoeringsbesluit Banken. 

Artikel 28. 4 · 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant. 

Amsterdam, 2 Juni 1943. 
S .-G. v. Bijz. E . z .. RosT VAN TONNlNGEN. 

(Stct. no. 177) 
2 Juni 1943. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
~u.ltuurbeschermii:i,g , betreffende wij
ziging en aanvulling van het Salaris
besluit N . 0 . 1935 (K. B. van 28 
Augustus! 1935, Staatsblad n°. 518). 

(?P grond van de yerordening N°. 23/ 1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/I 940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepaal ik als volgt: 

Art . 1. In het Salarisbesluit N.O. 1935 
worden de navolgende wijzigingen en aan. 
vullingen aangebracht: 

A. Gerekend van I Januari 1942: 
Aan artikel 20 van het besluit wordt een 

zesde lid toegevoegd, luidende: 
6. Indien een ongehuwde van 35 jaar of 

jonger in het huwelijk treedt, ontvangt hij 
over den diensttijd, gedurende welken hij aan 
den ongehuwdenaftrek onderworpen is ge
weest, een uitkeering naar reden van 3 ten 
honderd per jaar, met een maximum van 15 
ten honderd, van de wedde, welke hij geniet 
op den dag, vooraJgaande aan het huwelijk 
of aan het ontslag wegens huwelijk, voor zoo
veel noodig verminderd met den standplaats
aftrek en met den aftrek, bedoeld in dit 
art ikel. 

B. Gerekend van I Juli 1942: 
In den eersten zin van het derde lid van 

artike 20 van het besluit vervallen de woor
den "in gezinsverband levende". 

De tweede zin van het derde lid van dat 
artikel vervalt geheel. 

2. . Deze beschikking wordt geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 2 Juni 1943 . 
S .-G. v.h. Dep. v. 0 ., W . en K., J , v. DA~!. 

(Stct. no. 130) 
4 Juni 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken , B.Z. N°. r B.B., 
betreffende de vrijstelling van leges van 
afschriften van of uittreksels uit de 
akten van den burgerlijken stand. 

Op grond van § I van de Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met de 
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§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik : 

Artikel r. . 
De afschriften van of uittreksels uit de 

akten van den burgerlijken stand, vereischt 
voor de regeling van toelagen aan nabestaan
den van gesneuvelde tot de Duitsche Weer
macht behoorende personen van Duitsche 
of Nederlandsche nationaliteit , zijn vrij van 
leges. 

Artikel 2 . 
Dit besluit wordt in de Nederlandsche 

Staatscourant geplaatst en treedt in werking 
met ingal\g van den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juni 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERlKS . 

(Stct. no. 113) • 
7 Juni 1943. BESLUIT van den Secretaris-

Generaal van het Departement van 
Waterstaat, tot nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement Vervoér, van 
het Algemeen R eglement Dienst en van 
het Tramwegreglement. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet 
en van artikel 5 der Locaalspoor- en Tram
wegwet en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 d er Verordening N°.3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

I. In het Algemeen Reglement Vervoer 
zooals dit luidt ingevolge het besluit va~ 
l l December 1942, wordt de volgende wijzi
ging aangebracht: 

Aan het slot van artikel 53, § 6, eerste lid, 
wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

,,In bijzondere omstandigheden is de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat bevoegd te bepalen, dat bij wa
genladingen de afzenders de wagens aan de 
buitenzijde, op de voor plakbrief jes bestemde 
plaats, op voldoende wijze moeten voorzien 
van een al dan niet in een enveloppe gesloten, 
duidelijk en onuitwischbaar adres, overeen
stemmend met het adres in den vrachtbrief, 
en waarop, indien de wagenladingen met een 
voorschot of een remboursément zijn be
zwaard, tevens het bedrag van dit voorschot 
of dit remboursement moet zijn vermeld." 

II. In het Algemeen Reglement Dienst 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a . In artikel 13 van het Algemeen Regle
ment Dienst, zooals dit luidt ingevolge het 
besluit van 21 Februari 1941 , wordt een 
nieuw tweede lid ingevoegd met den vol
genden tekst : 

,,(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan in de in het 
eerste lid genoemde gevallen, met afwijking 
van de bepalingen van dat lid, indien hij dit 
voor de beveiliging van de kruising noodig 
acht, de naleving van andere voorwaarden · 
opleggen. " 

b. Het geldende tweede Jid van artikel 13 
wordt derde lid en voorzien van de aandui
ding (3). 

c. In artikel u8 wordt tusschen de cijfers 
,,7" en "17" ingevoegd: ,,13". 
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III. In artikel 83, § 1, van het Tramweg
reglement worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. Ingevoegd -wordt een nieuw derde lid 
met den volgenden tekst : 

"(3) Van den reiziger, die, anders dan 
door nalatigheid van den conducteur, bij 
controle niet in het bezit blijkt te zijn van 
een geldig plaatsbewijs, mag een extra
vrachtprijs van f 0,50 worden geheven. Hij, 
die niet in staat is of weigert, dezen extra
vrachtprijs te betalen, wordt gelijkgesteld 
met dengene, die zich zonder behoorlijk 
plaatsbewijs i_n den trein bevindt.' 11 • 

b. Het bestaande derde en vierde lid van 
artikel 83, § 1, wordt vierde en vijfde lid en 
voorzien van de aanduiding (4), onderschei-
denlijk (5). _ 

IV. I>it besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

Utrecht, 7 Juni 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. W., D. G. W. SPITZEN. 

(Stct. no. 119) 
7 Juni 1943. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
B.Z. No. I. B.B. , betreffende vast~telling 
van het vermenigvuldigingscijfer voor 
het heffen van de ondernemingsbelasting 
voor het belastingjaar 1943. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

· Artikel I. 
Met afwijking van artikel 10, eerste lid, 

van het Besluit op de On dernemingsbelasting 
1942 wordt voor het jaar 1943 het vermenig
vuldigingscijfer voor alle gemeenten gesteld 
op '2,4. 

Artikel °II: · 
Dit besluit wordt in · de Nederlandsche 

Staatscourant geplaatst en treedt in werking 
met ingang van den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage/ Deventer, 7 Juni 1943. 
S.-G. v. h. Dep . v. B. Z., FREDERIKS. 

S.-G. v. h. Dep. v. F ., 
. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. no. 170) 
8/ 10 Juni 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, tot 
aanvulling van artikel 3 der Eerste 
beschikking ter uitvoering van de Acht
ste verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratief-rechtelijk gebied (Aan

. passing van de Gemeentewet)a 
Op grond van artikel 31 van de Achtste 

Verorde'ning van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief-
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rechtelijk gebied enin overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
I. Aan artikel 3 van de EeFste beschik

king ter uitvoering van de Achtste verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op administratief-rech
telijk gebied (aanpassing van de Gemeente
wet) worden drie nieuwe leden, genummerd 
(3) tot en met (5), toegevoegd, luidende als 
volgt: 

(3) Het besluit van den burgemeester, 
bedoeld in het vorige lid, behoeft de goed
keuring van het toezichthoudend orgaan. 

(4) Wanneer eer door den burgemeester 
vastgestelde verordening de uitvoering van 
één of meer bepalingen dier verordening aan 
e~n ambtenaar opdraagt, behoeft zij, voor 
zooveel dit punt betreft, de goedkeuring van 
h et toezichthoudend orgaan, tenzij zij reeds 
uit anderen hoofde aan hoogere goedkeuring 
is onderworpen_ 

(5) Met betrekking tot het\bepaalde in 
de beide voorgaande leden zijn de artikelen 
230, 231, 232, 235, 236 en 237 van de Ge
meentewet van overeenkomstige toepassing . 

2. Het l;estaande lid (3) wordt omgenum
merd tot lid (6). 

Artikel II. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 8/ rn Juni 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 167) 
15 Juni 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, tot wijziging van de 
Kinderbijslagwet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op§ I der Verordening N°. 23/1940 en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden: 
te bepalen als volgt : 
Art. I. In artikel 6 der Kinderbijslagwet 

wordt in plaats van "de artikelen 7, 12," ge
lezen: ,.de artikelen 7, II, 12,". 

Art. Il. Aan artikel II der Kinderbijslag
wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

"4. Het loon van den arbeider, die voor 
den werkgever ook werkzaamheden of dien
sten verricht anders dan ten behoeve van 
diens onderneming, wordt, voor zoover het 
is verdiend op dagen, waarop de arbeider 
tevens in de onderneming van zijn werkgever 
heeft gewerlét, voor de toepassing van deze 
wet geacht geheel in de onderneming te zijn 
verdiend.''. 

Art. III. Artikel 23, eerste lid, der Kinder
bijslagwet wordt gelezen als volgt: · 

"1. De arbeider, die hier te lande zijne 
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woonplaats heeft en wiens gezin meer dan 
twee kinderen beneden den leeftijd van 
achttien jaar of met dezen gelijkgestelde 
kinderen telt, heeft voor elk• dier kinderen, 
te rekenen van het derde kind, overeenkom
stig de bepalingen der volgende artikelen 
recht op een kinderbijslag. Voor de toepassing 
van het bepaalde in den vorigen volzin wor
den met kinderen beneden den leeftijd van 
achttien jaar gelijkgesteld kinderen van 
achttien, negentien en twintig jaar, die het 
dagonderwijs volgen aan eene inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs." . 

Art. IV. Artikel 52, derde lid, der Kinder
bijslagwet wordt gelezen -als volgt: 

"3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de noodige voorschriften gegeven 
omtrent den overgang van een werkgever, 
lid eener erkende bedrijfsvereeniging, naar 
het Rijkskinderbijslagfonds of naar eene 
andere erkende bedrijfsvereeniging, alsmede 
omtrent den overgang van een bij het Rijks
kinderbijslagfonds aangesloten werkgever 
naar eene erkende bedrijfsvereeniging.". 

Art. V. Artikel 71 der Kinderbijslagwet 
wordt gelezen als volgt: 

,,r. De arbeider is verzekerd bij het kin
derbijslagfonds waarbij de werkgever, in 
wiens dienst hij is, is aangesloten. 

2. De den arbeider over een kalender
kwartaal toekomende kinderbijslag komt ten 
laste van het kinderbijslagfonds, hçtwelk hem 
de kinderbijslag voor darkwartaal h eeft uit
gereikt.". 

Art. VI. r. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 5, tweede lid, der Kinderbijslagwet 
worden de op 31 December 1943 bestaande 
regelingen in zake de toekenning van kin
derbijslag, getroffen voor personen, in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam, van de 
Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Spoorwegen of van eene onderneming, waar
bij de voorwaarden van uitkeering van kin-

. derbijslag publiekrechtelijk zijn geregeld, 
voor het jaar 1944 als bijzondere regeling in 
den zin van dat artikel erkend. 

2 . De in het vorige lid bedoelde erkenning 
als bijzondere regeling kan door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Soci
ale Zaken worden ingetrokken in die geval
len, waarin naar zijn oordeel de bijzondere 
regeling voor het betrokken personeel minder 
gunstig is dan de regeling, neergelegd in de 
Kinderbijslagwet. 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1944. 

Amsterdam, 15 Juni 1943. 
Wnd. s.-G. v. h. Dep. v. s. z., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
15 Juni 1943. BESLUlT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot nadere wijziging van 
zijn besluit van 27 Februari 1941, n°. 
777, afdeeling Arbeid (Nederl. Staatscour . 
1941, n°. 41). 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Sociale Zaken; • 

Gelet op artikel II, derde lid, der Kinder
bijslagwet en in overeenstemming met de 
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§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I. Artikel 1 van het besluit van 27 

Februari 1941, n°. 777, afdeeling Arbeid 
(Nederl. Staatscour. 1941, n°. 41), zooals dat 
besluit is gewijzigd bij het besluit van 25 
Juni 1941, n°. 2074, afdeeling Arbeid (Neder/. 
Staatscour . 1941, n°. 121), wordt gelezen als 
volgt: .. 

"In afwijking van het bepaalde in artikel 
II, eerste en tweede lid, der Kinderbijslag
wet wordt de arbeider, die bij wijze van 
werkverruiming is tewerkgesteld bij een van 
Rijkswege gesubsidieerd of uitgevoerd werk
verruimingsobject, voor de berekening van 
den hem toekomenden kinderbijslag en voor 
de vaststelling van de door den werkgever 
verschuldigde premie geacht als loon te ge
nieten het volgens het Besluit Loonbepalihg 
Werkverruiming voor dien arbeider geldende 
dagloon." . 

Art: II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1943. 

Amsterdam, 15 Juni 1943. 
Wnd. S.-G . v . h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
15 Juni 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging van zijn be
sluit van 28 Juli 1941, n° . 2781, afdee
ling Arbeid (Ned. Stsct. 1941, n°. 175.) 

De Secretaris-Generaal van het Departe- , 
ment van Sociale Zaken ; 

Gelet op artikel 25, zesde lid, der Kinder
bijslagwet en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevinden: 
zijn besluit van 28 Juli 1941, n°. 2781, af

deeling Arbeid (Neder[. Staatscrt. 1941 , n°. 
175) , te wijzigen als volgt: 

Art. I. Artikel 2, eerste lid, eerste volzin, 
van vorengenoemd besluit wordt gelezen 
als volgt: 

"r. De werkgever reikt op den eersten 
werkdag na IO October aan eiken in zijn 
dienst zijnden arbeider, die hier te lande 
woonplaats heeft en wiens gezin op 1 October 
daaraanvoorafgaande meer dan twee kin
deren beneden den leeftijd van achttien jaar 
of met dezen gelijkgestelde kinderen telde, 
op diens verzoek een aanvraagformu1ier, als 
bedoeld in het vorige artikel, uit.". 

Art. II. Artikel 4 van vorengenoemd be
sluit wordt gelezen als volgt: 

,,Het aanvraagformulier wordt binnen ze
ven dagen na ontvangst volledig ingevuld 
en onderteekend ingezonden b ij het kinder
bijslagfonds, dat het formulier heeft ver
strekt. Indien op het formulier ook kinderen 
zijn vermeld van achttien, 11egentien en 
twintig jaar, die op 1 October het dagonder
wijs volgden aan een inrichting voor alge
meen vormend- of vakonderwijs, moet ten 
bewijze daarvan een verklaring van het 
hoofd dier inrichting worden overgelegd.". 
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Art. III. Artikel 5 van vorengenoemd be• 
sluit wordt gelezen als volgt : 

"Het kinderbijslagfonds laat de op het 
aanvraagformulier voorkomende opgave om
trent de op r October tot het gezin van den 
arbeider behoorende kinderen door het ge
meentebestuur van de woonplaats van den 
arbeider verifieeren.' '. 

Art. IV. Artikel 6 , eerste lid , van voren
genoemd besluit wordt gelezen als volgt: 

,, r . Het kinderbijslagfonds reikt vervol
gens aan den daarvoor in aanmerking ko
menden arbeider zoo spoedig mogelijk het 
aangevraagde kinderbijslagboekje uit , nadat 
op den omslag en op de kinderbijslaglijsten 
zijn vermeld de naam, de voornamen, de 
geboortedatum en het adres van den arbei
der, alsmede het aantal kinderen, waarvoor 
hij recht op een kinderbijslag heeft." . 

Art. V. In artikel 7, eerste lid , eersten vol
zin, van vorengenoemd besluit wordt in 
plaats van "loon heeft ont vangen" gelezen : 
,,in geld vastgesteld loon heeft ontvangen". 

Art. VI. Artikel ro van vorengenoemd 
besluit vervalt . · 

Art . VII . Artikel r r, tweede lid, eerste 
volzin, van vorengenoemd besluit wordt ge
lezen als volgt : 

,,2 . Indien de arbeider in een kalender
kwartaal niet of niet uitsluitend verzekerd 
is geweest bij het kinderbijslagfonds , ten laste 
waarvan de kinderbijslag komt, of krachtens 
een der Ongevallenwetten of de Ziektewet 
een uitkeering, als omschreven in artik~I 2, 
tweede lid, heeft ontvangen, gaat het kinder
bijslagfonds, ten laste waarvan de kinder
bijslag komt , niet tot uitbetaling over, dan 
nadat de overige betrokken kinderbijslag
fondsen en/of de organen , door welke een uit
keering, als vorenbedoeld, is verstrekt, in 
de gelegenheid zijn geweest de desbetreffende 
door den arbeider gedane opgave t e verifi 
eeren. 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van r October 1943 , behoudens 
ten aanzien van kinderbijslaglijsten voor het 
jaar 1943. 

Amsterdam, IS Juni 1943. 
De Wnd. S.-G. v.h. Dep . v. S. Z ., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
15 Juni 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Socia le Zaken tot wijziging van zijn 
besluit van 22 November 1940, n°. 4301, 
afdeeling Arbeid (Ned. Staatscour. 1940, 
n°. 238) . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken ; 

Gelet op artikel 52, derde lid, der Kinder
bijslagwet en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissads voor het bezette Ne
derlandsche gebied ; 

Heeft goedgevonden : 
zijn besluit van 22 November 1940, n°. 

4301, afdeeling Arbeid (Ned. Staatscour. 1940, 
n°. 238), te wijzigen als volgt: 

Art. I. Artikel s van vorengenoemd be
sluit wordt artikel 6 . 
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Ingevoegd wordt een nieuw artikel, lui
dende: 

"Art. 5. De overgang van een bij het 
R ijkskinderbijslagfonds aangesloten werk
gever naar een erkende bedrijfsvereeniging 
kan slechts geschieden met ingang van den 
eersten dag van een kalenderjaar.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1944. 

Amsterdam, IS Juni 1943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep . v. S . Z ., VERWEY. 

(Stct. no. 127) 
21 / 28 Juni 1943. BESCHIKKING van de 

Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 

•A van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, betreffende het toepas
selijk verklaren van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) en van het "Regle
ment voorloopige pensionneering onder
wijzers" op de leerkrachten, werkzaam 
aan onder het bestuur van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied staande Duitsche scholen. 

Op grond van § 2 van de Verordening N°. 
137/ 1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzielle Ver
hältnisse) van ambtenaren en overig per
soneel, alsmede van bepaalde beëedigde per
sonen en in overeenstemming met de arti
kelen 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
r. Leerkrachten van Nederlandsche nati

onaliteit, die zijn aangesteld aan een onder 
het bestuur van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied staan de 
Duitsche school, worden, voor zoover zij 
overigens aan de eischen der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) voldoen, als ambte
naar in den zin dier wet beschouwd. 

2. Het tweede lid van artikel 3 der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ~eldt niet 
voor de in het eerste lid bedoelde leerkrach
ten, die voor een bepaalden tijd zijn aange
steld. Indien de Rijkscommissaris een zoo
danige leerkracht later voor vast benoemt, is 
de in den vorigen volzin bedoelde tijd in
koopbaar volgens artikel 40, eerste lid, onder 
c, dier wet. 

3. De bepalingen van het eerste en het 
tweede lid gelden ook voor leerkrachten, die 
niet de Nederlandsche nationaliteit bezitten, 
maar die een Nederlandsche onderwijsbe
voegdheid bezitten, voor zoover hun namen 
en verdere gegevens door den Rijkscommis
saris tot dit doel aan den Pensioenraad zijn 
medegedeeld. 

Artikel 2 . 

Als pensioensgrondslag geldt, behoudens 
het bepaalde in artikel ISO der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), het in Nederland
sche munt omgerekende salaris als Duitsche, 
leerkracht met inbegrip van de woningtoe
lage .• 

Artikel 3. 
Voor de betaling van de in den Vijfden 
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Titel der Pel}sioenwet 1922 (Staatsblad n° . 
240) bedoelde pensioensbijdragen worden de 
in artikel I bedoelde personen geacht in 
dienst van het Rijk te zijn. 

Artikel 4. 
Op de hoofden van scholen voor gewoon 

en uitgebreid lager onderwijs en de aan die 
scholen verbonden onderwijzers van bijstand 
is, voor zoover zij ingevolge het eerste lid 
van artikel I als ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) worden 
beschouwd, het Reglement voorloopige pen
sionneering onderwijzers, zooals dit is ge
wijzigd en aangevuld bij besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Juli 1940 (Staatsblad n°. S . 350) , van toe
passing. 

Artikel 5. 
Deze beschikking, welke in de Nederland

sche Staatscourant wordt bekendgemaakt, 
wordt geacht te zijn in werking getreden met 
ingang van I October 1940. 

Apeldoorn, 21 Juni 1943. 
Apeldoorn, 28 Juni 1943 . 

S.-G. v . h. Dep . v. B . Z., FREDERIKS. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0 ., W . en K., J. VAN DAM. 

(Stct. no. 235) 
21 Juni 1943. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 209 0 .W .K., betreffende 
den aanvangsdatum van het schooljaar 
van de scholen voor gewoon-, voortge
zet gewoon- en uitgebreid lager onder
wijs. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De datum van aanvang van het school
jaar van de scholen voor gewoon-, voortge
zet gewoon-, en uitgebreid lager onderwijs 
wordt vastgesteld op I April, op den eersten 
schooldag na afloop van de zomervacantie, 
dan wel op beide tijdstippen. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijne afkondiging. 
. Apeldoorn. 21 Juni 1943. 
S.-G. Dep. v. 0., W . en K., J. VAN DAM. 

(Stct. no. 161) 
22 Juni 1943. DERDE BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming N°. 85a O.W.K., 
houdende wijziging en aanvulling van 
de Leerplichtwet. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Leerplichtwet wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

0vergangsbevaling. 
Onverminderd het bepaalde in den aanhef 

van artikel 7bis zijn de ingevolge artikel 1 
aansprakelijke personen van de naleving 
van de in laatstgenoemd artikel opgelegde 
verplichting vrijgesteld, zoolang zij de kin
deren een van Rijkswege gesubsidieerde of 
erkende lagere land- of tuinbouwschool doen 
bezoeken, indien deze kinderen tot een zoo
danige school zijn toegelaten vóór den datum, 
wa'arop in 1944 het schooljaar van de lagere 
school, welke zij laatstelijk hebben bezocht, 
aanvangt, zij zeven jaren leerling zijn geweest 
van een lagere school en zij zooveel klassen 
hebben doorloopen als samen een leertijd van 
zeven jaren omvatten . 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 22 Juni 1943. 
S.-G. Dep. v. 0 ., W. en K. , J, VAN DAM. 

(Stct. no. 129) 
25 Juni 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, tot wijziging van diens be
sluit van 30 Maart 1942 (Neder/. Stct. 
po. 62/ 1942) betreffepde inschrijving ~n 
overschrijving van leerlingen. 

Op grond van artikel I van de Verorde
ning N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met 
de artikelen 2 en 3 der Verordening N°. 
3/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Aan artikel 2 van het besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming betreffende inschrijving en overschrij
ving van leerlingen worden toegevoegd een 
tweede en een derde lid van den navolgenden 
inhoud : 

Verhuizen leerlingen eener school voor 
lager , middelbaar, nijverheids- of voorberei
dend hooger onderwijs naar een andere ge
meente en keeren zij daarna terug naar de 
oorspronkelijke gemeente van inwoning, dan 
kunnen zij slechts worden toegelaten tot een 
andere school dan die, waar zij laatstelijk in 
deze gemeente onderwijs genoten, wanneer 
door hen een verklaring wordt overgelegd 
van het hoofd dezer school, dat zijnerzijds 
tegen de voorgenomen plaatsing op de nieuw 
te bezoeken school geen bezwaar bestaat. 

Kan deze verklaring niet worden overge
legd, dan beslist de inspécteur V3.n het onder
wijs in algemeenen dienst. 

Artikel 2. 
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op 

den dag van de afkondiging er van. 
Apeldoorn, 25 Juni 1943. 

S .-G. v. h.Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 
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(Stct. no. 124) 
29 Juni 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departelflent van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 September 
1920, Staatsblad n°. 760, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregeJ van Qe
stuur, houdende een regeling der premie
betaling door middel van dagzegels, 
zooals dat laatstelijk gewijzigd is bij 
Koninklijk besluit van 16 Juli 1938, 
Sta<;Itsblad n°. 863. 

Op grond van artikel 408, eerste lid ,' der 
Invaliditeitswet en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 5, tweede lid, van het Ko
ninklijk besluit van 28 September 1920, 
Staatsblad n°. 760, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, houdende 
een regeling der premiebetaling door middel 
van dagzegels, zooals dat laatstelijk gewijzigd 
is bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1938 
(Staatsblad n°. 863), wordt gelezen..als volgt: 

,,Voor de berekening van den wachttijd, 
in de Invaliditeitswet gesteld voor het recht 
op rente, als bedoeld in artikël 373 dier wet, 
geldt het quotiënt, dat wordt verkregen door 
deeling van de geldswaarde der op de kaart 
geplakte dagzegels door 25 cent, als het getal 
der weekpremiën, voor den wachttijd in aan
merking komende . Bij de berekening worden 
overschotten verwaarloosd.". 

2. Dit besluit treedt inwerking op den dag 
zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
N ederlandsche Staatscourant. plaats virtden. 

Amsterdam, z9 Juni 1943. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 30 Juni 1943.) 

(Stct. no. 157) 
29 Juni 1943. BESLUIT v an den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken tot het toekennnen van de be
voegdheid aan de Verzekeringskamer tot 
het verleenen van tijctelijke ontheffing 
van de verplichting, omschreven in ar
tikel 12 van het Koninklijk besluit van 
den 18den Juli 1925 (Staatsblad n°. 335), 
houdende algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
1922 (Staatsblad n°. 716), zooals dit Ko
ninklijk besluit is g~wijzigd bij de beslui
ten van 25 Febr-uari 1938 (Staatsblad 
no, 244), ro October 1939 (Staatsblad 
n°. 245) en 26 Mei 1943 (Ned. Stct. van 
2 Juni 1943, n°. 106). 

In overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied en op grond van artikel 2 van het Be
sluit n°. 218/1941 betreffende het verzeke
ringswezen wordt bepaald: 

Art. '1. r. Van de verplichting, omschre
ven in het eerste lid van artikel 12 van het 
Koninklijk besluit van den 18den Jull 1925 
(Staatsblad o0 • 335), houdende algemeenen 
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maatregel van bestuur, als bedoeld bij ar
tikel 27 der Wet op het Levensverzekering
bedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716), zooals ' 
dit Koninklijk besluit is gewijzigd bij de 
besluiten van 25 Februari 1938 (Staats
blad n°. 244), 10 Octobf'r 1939 (Staatsblad 
n°. 245) en 26 Mei 1943 (Ned. Stsct. van 2 
Juni 1943, n°. 106), kan door de Verzekerings
kamer tijdelijke ontheffing worden verleend, 
met dien verstande, dat de ondernémingen 
voor den duur van deze ontheffing kunnen 
volstaan met het indienen bij de Verzeke
ringskamer van twee exemplaren van het 
jaarverslag, onderteekend door de directie 
en commissarissen. 

2. Het tweede lid van artikel 12 van vo
renbedoeld Koninklijk besluit van 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335) wordt voor den 
duur van deze ontheffing buiten werking 
gesteld. · 

2. Dit besluit treedt in werkini:- op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 29 Juni 1943. 
De SPcr.-Gener. voor Bijz . Econ. Zalcen, 

Mr. M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. no. 129) 
6 Juli 1943. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, strekkende 
tot wijziging van artikel 39 van het 
Algemeen Rijksambtenaren reglement. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 ep in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsc1'e gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In artikel 39 van het Algemeen Rijksàmb

t ena renreglement wordt na het tweede lid 
een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

3. De ambtenaar, aan wif'n eene uitkee
ring, als in het eerste lid bedoeld, toegekend 
is, is verplicht de reserve, welke hij bij zijne 
pensionneering overeenkomstig artikel 12 van 
het Koninklijk besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad n°. 684), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 8 December 1938 
(Staatsblad n°. 357), ontvangt, terug te be
talen, aan het lichaam, dat in de bijdragen 
van het algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
bedoeld in het eerste lid, voorzien heeft . 

Artikel II. 
Lid 3 van artikel 39-wordt lid 4, met dien 

verstande dat de woorden: 
,,De ambtenaar, aan wicn eene uitkeering, 

als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is" 
worden vervangen door: 

Hij is voorts 
Lid 4 wordt lid 5. 

Artikel UI. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

·Apeldoorn, 6 Juli 1943. 
S:-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

1 
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(Stct. no. 171) 
6 Juli 1943. BESCHIKKING van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, N°. 1854/R, 
Afdeeling Ambtenarenzaken, strekkende 
tot wijziging van artikel 39 van 
het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (Staatsblad 1931, nil. 248), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied N°. 131/ 1942. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gel:ied wordt bepaald: 

Art. I. In artikel 39 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt na het 
tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

3. De ambtenaar, aan wien eene uitkee
ring, als in het eerste lid bedoeld, toegekend 
is, is verplicht de reserve, welke hij bij zijne 
pensionneering overeenkomstig artikel 12 
van het Koninklijk besluit van 22 December 
1922 (Staatsblad n°. 684), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 8 December 1938 
(Staatsblad n°. 357), ontvangt, terug te be
talen aan het lichaam, dat in de bijdragen 
van het algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
bedoeld in het eerste lid, voorzien heeft. 

Art. II. Lid 3 van artikel 39 wordt lid 4, 
met dien verstande, dat de woorden: ,,De 
ambtenaar, aan wien eene uitkeering, als in 
het eerste lid bedoeld, is toegekend, is" wor
den vervangen door: Hij is voorts . 

Lid 4 wordt lid s. 
Art. III. Deze beschikking treedt in wer

king op den dag harer plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 6 Juli 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 149) 
10 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken N°. 931 E /doss. 2, Afd. 
Volksgezondheid, tot aanvulling v an de 
Vleeschkeuringswet (Stbl. 1919, no. 524). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
- Art . 1. De Vleeschkeuringswet (Staatsblad 

1919, n°. 524) wordt als volgt aangevuld: 
I. 

In artikel 35, eerste lid, worden na h et 
woord "gekeurd" toegevoegd de . woorden: 
of vleesch, waarvan de vernietiging k rachtens 
het bepaalde in artikel 4, derde lid, is voor-
geschreven. II. 

In artkel 39 worden na het woord "dier" 
toegevoegd de woorden: of aan vernietiging 
krachtens het bepaalde in a rtikel 4, derde lid, 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging. 

Amsterdam, IO Juli 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

1943 ,.. 
(Stct. no. 133) 
8 Juli 1943, BESLUIT van den Secretaris

Generaal, B.Z. N°. 2 B.B., betreffende 
Vestigingsbesluit. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche .Zaken; 

Gelet op artikel 2 van zijn besluit van 15 
October 1942 ter uitvoering van artikel r, 
eerste lid, onder 1, van het Vestigingsbesluit 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 October 
1942, n°. 202) en op zijn besluit van 12 April 
1943, B.Z . N°. 1 B .B .; 

Heeft goedgevonden: 
den geldigheidsduur van voornoemd besluit 

te verlengen tot 16 Januari 1944. 
Apeldoorn, 8 Juli 1943. 

S.-G. v.h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 204) 
r3 Juli z943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So 
ciale Zaken betreffende den verzeke
ringsplicht ten aanzien van werkzaam
heden, verricht in dienst van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland. 
sche gebied. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 ~n in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Voor de toepassing der Ongevallenwet 1921 

wordt de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied geacht één of meer 
krachtens de genoemde wet verzekerings
plichtige bedrijven uit te oefenen ten aan
zien van de administratieve en andere bu
reauwerkzaamheden, ten aanzien van de 
werkzaamheden van concierges, porties, bo
den e.d. en ten aanzien van de werkzaam
heden, waarvoor de Staat 'der Nederlanden 
geacht zou worden een ingevolge de Onge
vallenwet 1921 verzekeringsplichtig bedrijf 
uit te oefenen, indien die werkzaamheden 
zouden worden verricht door personen in zijn 
dienst, een en ander voor zoover de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlal:'.dsche 
gebied en de onder hem ressorteerende Over
heidsinstanties (,,Reichskommissar für die 
besetzten niederländischen Gebiete und die 
ihm angegliederten Behörden) deze -Werk
zaamheden in Nederland doen verrichten 
door in hun dienst zijnde personen, die niet 
van Duitsche nationaliteit zijn. 

Artikel 2. 

D e premie is postnumerando per maand 
verschuldigd en wordt voldaan vóór den 
15den van_iedere kalendermaand. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, met terugwerkende kracht 
tot 1 September 1940. 

Amsterdam, 13 Juli 1943. 
Wnd. S .-G . v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 134) 
14 Juli 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij , N°. 673, Dienst 
van den Gemachtigde voor het Bosch
wezen, de Houtvoorziening en de Jacht, 
Afd . Jacht , betreffende de opening en 
sluiting van de jacht. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 van den Rijkscommissaris voor het• 
bezette Nederlandsche gebied, in overeen
stemming met artikel 4 van het Besluit n°. 
93/1941 tot instelling van de betrekking van 
Gemachtigde voor het Boschwezen, de Hout-

Kolom A . 
Grof wild : 

mannelijke edelherten 
mannelijke damherten 
vrouwelijke edelherten en damherten, als
mede kalveren, zoowel mannelijke als vrou
welijke 
mannelijke moefflons 
vrouwelijke moefflons, alsmede lammeren, 
zoowel mannelijke als vrouwelijke 
reebokken 

reegeiten, alsmede reek alveren, zoowel man
nelijke als vrouwelijke , 
wiftle zwijnen, behalve vrouwelijke wilde 
zwijnen, die zijn vergezeld van jongen 

·vrouwelijke wilde zwijnen, die zijn vergezeld 
van jongen 

Pelswild : 
zeehonden 

Klein wild: 
fazantenhanen 
fazantenhennen 
hazen 
houtsnippen 
korhanen 
korhennen 
patrijzen 

Waterwild : 
alle soorten eenden (behalve bergeenden en 
eidereenden) 
ganzen 
goudpluvieren 
meerkoeten 

watersnippen en wulpen 

b. het vangen van waterwild door middel 
van netten; waarvan het gebruik is geoor
loofd, slechts toegestaán ten aanzien van de 

Kolom C. 
ganzen 
goudpluvieren 

c. het vangen van waterwild door middel 
van eendenkooien slechts toegestaan ten aan
zien van de waterwildsoorten, genoemd in 

Kolom E . 
alle soorten eenden (behalve bergeenden en 
eidereenden) ~ 
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voorziening en de Jacht , alsmede in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verord ening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel 1. 

In afwijking in zooverre van het bepaalde 
i11 het tweede lid van artikel 18 der Jachtwet 
1923 wordt voor het geheele land: 

1. a. behoudens het bepaalde rnb b e11 c, 
de jacht op de wildsoorten , genoemd in 
kolom A, geopend gedurende het tijdvak, 
achter de namen der wildsoorten, vermeld 
in kolom B. · 

Kolom B. 

van I Aug. 1943 t /m 31 Jan . 1944; 
van I Sept. 1943 t /m 31 Jan. 1944; 

van r,/; Sept. 1943 t/m 31 Jan. 1944; 
van r"Aug. 1943 t/m 31 Jan. 1944; 

/ 

van 16 Oct . 1943 t/m 31 Jan . 1944; 
van den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit tot en met IS Oct. 1943 ; 

van 16 Sept . 1943 t /m 31 Jan. 1944; 

van den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit tot en met 30 Juni 1944 ; 

· van den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit tot en met 1 S Maart 1944 ; 

van I Aug. 1943 t /m 31 Mei 1944; 

van 1 O.ct. 1943 t /m 31 Jan: 1944; 
van I Oct . 1943 t /m 3 Dec. 1943; 
van I Oct. 1943 t /m 31 Dec. 1943; 
van I Sept. 1943 t /m 31 Jan. 1944; 
van I Oct . 1943 t/m 31 Dec. 1943 ; 
van I Oct. 1943 t /m 31 Dec. 1943; 
van 1 Sept. 1943 t/m 31 Dec. 1943 ; 

van 16 Juli 1943 t /m IS Jan . 19'44; 
van 16 Juli 1943 t /m 31 Maart 1944; 
van 1 Sept. 1943 t /m IS Jan . 1944; 
van den dag van inwerkingtreding van d it 
besluit tot en met 30 Juni 1944; 
van 1 Aug. 1943 t/m 28 Febr. 1944; 

waterwildsoorten, genoemd in kolom C, ge
durende het tijdvak, achter de namen der 
waterwildsoorten, vermeld in kolom D. 

Kolom D. 
van 16 Juli 1943 t /m 31 Maart 1944; 
vA I Sept . 1943 t/m IS Jan. 1944; . 

kolom E, gedurende het tijdvak, achter de 
namen der waterwildsoorten, vermeld in 
kolom F. 

Kolom F. 

van 16 Sept. 1943 t /m IS Jan. 1944; 
K. a663 
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2. de jacht niet opend op boom-en steen
marters, dassen, otters, zwanen, bergeenden, 
eidereenden, duikers, kemphanen, wulpen, 
scholeksters, grutto 's, tureluurs en water
hoentjes. 

Art . 2. Dit besluit wordt afgekondigd in 
de N eder/. Staatscourant en treedt in werking 
m et ingang van den dag na dien der dagtee
k ening, onderscheidenlijk der eerste dagtee
k ening, van de Nederlandsche Staatscourant, 
waarin het is geplaatst . 

's-Gravenhage , 14 Juli 1943. 
S .-G. v . h . Dep. v . L . en V. , HmscHFELD. 

(Stct. no. 14 7) 
23 Maart/29 April z943. BESLUIT van de 

Secretarissen-Gen. van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financiën 
tot uitvoering van artikel 3, tweede lid, 
van hun besluit van 29 Sept. 1942 (No. 
109/1iH2) tot wijziging der Ziektewet. 

De Secretarissen-Gen eraal van de Depar
tementen van Soc. Zaken en van Financiën; 

Gezien artikel 3 , tweede lid, van hun be
sluit van 29 September 1942 (No. 109/i942) 
tot wijziging der Ziektewet en in overeen
s temming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3 /1940 v:an den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied 

Bepalen als volgt: 
Art. 1. De Raden van Arbeid en de er

kende bedrijfsvereenigingen voeren ter zake 
van de uitkeeringen ingevolge het bepaalde 
bij de artikelen 37, zevende en achtste lid, 
en 55, zesde en achtste lid, der Ziektewet 
een administratie, waaruit blijkt: 

a. de naam van den rechthebbende ; 
b. de naam van de (n) verzekerde, onder

scheidenlijk van de(n) gewezen verzekerde; 
c. de verhouding tusschen de rechtheb

bende en de(n) verzekerde, onderscheiden
lijk de(n) gewezen verzekerde; 

d. de naam en het nummer van den 
werkgever ; 

e . het kalenderjaar, waarop de uitkeering 
betrekking heeft;, 

j. de datum en de wijze van betaling; 
g. het totale per maand uitbetaalde be-

drag. · 
2. Maandelijks zenden de Raden van Ar

beid en de erkende bedrijfsvereenigingen aan 
het Departement van Sociale Zaken een de
claratie in ·drievoud ter zake van de in de 
voorafgegane maand uitbetaalde bedragen 
-onder vermelding -van het kalenderjaar, waar: 
-op de betalingen betrekking hebben . 

3. Dit besluit treedt in 1 erking op den 
.dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 23 Maart 1943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

Deventer, 29 April 1943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. Financiën, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Aanvulling L. & S . 1943 

1943 

(Stct. 1944 no. 2) 

28 Mei z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot herziening van het in 
artikel 79, eerste lid, der Land- èn Tuin
bouwongevallenwet 1922 bedoelde tarief, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
28 December 1928 (Staatsblad No. 504). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1_940, alsmede op grond van artikel 79, eerste 
hd, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der yero:dening No. 3/1940 van den Rijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Eenig artikel. 
J:Iet tarief, vastgesteld bij Koninklijk be

sluit van 28 December 1928 (Staatsblad No. 
504), wordt te rekenen van 1 Juli 1943 ver
vangen door het navolgende tarief: 

De premie bedraagt per één gulden loon 
zooveel maal 0.001 gulden als het gevaren
cijfer eenheden bevat. 

De afkondiging 'van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 28 Mei 1943. 

Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
IS Juli 1943. BESLUIT van d~ Secreta

rissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken, betreffende 
dt; _ financieele verhouding tusschen het 
R1Jk en de gemeenten. 

Op grond_ van § I der Verordening No. 
23/1940 en m overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Van de gevolgen van de opheffing van het 

Werlcloosheidssubsidiefonds. 
Art. 1. De bij de afsluiting van den dienst 

voor het dienstjaar 1941 openstaande voor
en nadeelige saldi van den gewonen dienst 
en van den kapitaaldienst van het Werkloos
heidssubsidiefonds worden overgebracht wat 
voordeelige saldi betreft , naar de midct°elen 
wat nadeelige saldi betreft , naar de uitgave~ 
van den kapitaaldienst van het Vilde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1942. 

2. (I) Ten laste van de begrooting voor 
het Departement van Sociale Zaken ontvan
gen de gemeenten over de jaren 1942, 1943 
en 1944 een bijdrage in de uitgaven wegens 
aflossing van rentelooze voorschotten door 
h~t Rijk; verleend wegens in het jaa; 1943 
niet ot n1_et ten volle gedekte uitgaven wegens 
voorz1enmgen ter zake van werkloosheid. 

5 
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(2) De in het eerste lid bedoelde bijdrage 
bedraagt voor elk der jaren 1942, 1943 en 
1944 een percentage van het één tiende ge
deelte van het verstrekte voorschot , dat in 
elk dier jaren moet worden terugbetaald. Dit 
percentage wordt voor elke gemeente bepaald 
,Jp het percentage van de bijdrage, welke 
voor haar over het jaar 1941 overeenkomstig 
artikel 9 van het besluit van de Secretarissen
Generàal van de Departementen van Finan
ciën, van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zaken van 17 October 1941 (Ned. 
Stct. n°. 219) is toegekend. 

AFDEELING II. 
Van de financieele verhouding tusschen het Rijk 

en de gemeenten. 
3. (1) Het begrootingsjaar van het Ge

meentefonds, dat aanvangt op I Januari 
1942, en de op dat begrootingsjaar volgende 
begrootingsjaren loopen van I Januari tot 
en met 31 December . 

(2) De begrooting voor het Gemeentefonds 
wordt gesplitst in twee afdeelingen. 

(3) De eerste afdeeling van de begroo
ting voor het Gemeentefonds bevat de in
komsten en uitgaven van het fonds, welke 
verband houden met de financieele verhou

'ding tusschen het Rijk en de gemeenten. 
(4) De tweede afdeP!ing van de begrooting 

voor het Gemeentefon(,S bevat de inkomsten 
en uitgaven van het fonds, welke verband 
houden met de ondersteuning van gemeen
ten. 

4. Te beginnen met het dienstjaar 1942 
zullen als inkomsten van het Gemeentefond~ 
(eerste afdeeling) gelden : 

a. de zuivere opbrengst van de hoofdsom 
der personeele belasting; 

b. de zuivere opbrengst van de hoofdsom 
der grondbelasting; 

c. de zuivere opbrengst van de onderne
mingsbelasting, geheven bij toepassing van 
het vermenigvuldigingscijfer 1 ; 

d. de zuivere opbrengst der vennootschaps
belasting, verschuldigd door verzorgingsbe
drijven van gemeenten, voor zoover deze 
zuivere opbrengst niet overeenkomstig artike! 
16 van het Invoeringsbesluit Vennootschaps
belasting 1942 aan de gemeente, welke eige
naar van het bedrijf is, wordt uitgekeerd, 
en voorts, doch uitsluitend voor het dienst
jaar 1942: 

e. de inhoudingen ingevolge de limiet
bepaling van artikel III der wet van 4 Màart 
1935 (Staatsblad n°. 74). 

5. De gemeenten ontvangen uit het Ge
meentefonds (eerste afdee!ing), de eerste 
maal over het dienstjaar 1942, een uitkee
ring, welke is samengesteld uit: 

1. een bedrag, gelijk aan vijf en zeventig 
procent der jaarwedde van den burgemeester 
en den secretaris, volgens de regeling, gelden
de op I Januari van het uitkeeringstijdvak, 
welk bedrag nochtans de som van drie dui
zend gulden niet te boven gaat; 

2. een bedrag, berekend op de wijze , als 
aangegeven in artikel 6. 

6. (1) Voor het jaar 1942 wordt de uit
keering, bedoeld in artikel 5, onder 2, behou
dens het bepaalde in het derde lid, berekend 
met toepassing van de verdeelingsformule 
van het Gemeentefonds, bij welke berekening 
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met inachtneming van de beperking, uit het 
derde lid voortvloeiende, de factor g dier 
formule voorstelt de som der inkomsten, be
doeld in artikel 4, verminderd met de som 
van de uitkeeringen, bedoeld in artikel 5, 
onder 1, en die krachtens de garantiebepaling 
van artikel II der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 74). 

(2) Voor het jaar 1943 en volgende jaren 
wordt de in het eerste lid bedoelde uitkeering 
berekend met toepassing van de formule: 
a 
- XC 

_b __ X d = x, in welke formule voorstelt: 
s 

de letter a: het aantal inwoners der ge
meente op I Januari van het betrokken jaar; 

de letter b: het aan~al inwoners der gemeet!
te op I Januari 1942; 

de letter c: het aan de betrokken gemeente 
over het jaar 1942 krachtens het eerste lid 
uitgekeer.de bedrag, vermeerderd met het 
bedrag der uitkeering krachtens de garantie
bepaling van artikel II der wet van 4 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 74) of verminderd met 
het bedrag der inhouding krachtens de li
mietbepaling van artikel I II dier wet; 

de letter s : de totale som der uitkomsten 
van het onderdeel der formule : 
a b x c voor alle gemeenten des Rijks te 

zamen; 
de letter d : de zuivere opbrengst van de 

in artikel 4, onder a, b, c en d; vermelde in
komsten van het Gemeentefonds over het 
met het betrokken jaar aanvangende boe
kingstijdvak, verminderd met de gezamen
lijke uitkeeringen volgens artikel 5, onder 1. 

(3) Voor zoover de uitkeering, bedoeld in 
artikel 5 , onder 2, voor alle gemeenten te 
zamen meer zou bedragen dan de overeen
komstige uitkeering over het uitkeerings
tijdvak 1940/ 1941 h e ft bedragen, wordt dit 
meerdere in afwijking van het bepaalde in 
het eerste en tweede lid over de gemeenten 
verdeeld naar verhouding van het getal harer 
inwoners op den eersten Januari van het uit
keeringstijd vak. 

(4) De Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financiën en van Binnen
landsche Zaken zijn bevoegd in bijzondere ge
vallen voor de berekenin~ der formule-uit
keering het aantal inwoners, voorgesteld door 
de letter a, van geval tot geval n;;.ar andere 
maatstaven vast te stellen. 

7. De artikelen II en III der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) en de met 
deze artikelen overeenkomende regelingen, 
opgenomen in wetten of beschikkingen tot 
wijziging van gemeentegrenzen of tot sa
menvoeging van gemeenten, worden over de 
jaren 1943 en volgende niet meer toegepast . 

AFDEELING III. 
Van de wijzigingen met betrekking tot de heffing 

van belastingen. 
8. (1) Artikel 31duodecies der Wet op de 

Personeele Belasting 1896 en de gemeente
lijke verordeningen, welke op grond van 
dat artikel zijn vastgesteld, vervallen met 
ingang van het belastingjaar 1944. 

(2) Een verordening, als bedoeld in artikel 5 
der Wet op de Personeele Belasting 1896, is 

J. 
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eerst van kracht met ingang van het be
lastingjaar, dat aanvangt, nadat sedert de 
vaststelling van die verordening vier maan
den zijn verloopen. 

(3) Op een verordening, als bedoeld in arti- ' 
kei 5 dèr Wet op d( Personeele Belasting 
1896, zijn de artikelen 270 ,271 en 273 der Ge
meentewet van toepassing. 

9. (1) Het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën van 28 October 1940 (Verordeningenblad 
1940, n°. 226) wordt uitsluitend ten aanzien 
van de belastingjaren 1941, 1942 en 1943 
toegepast. 

(2) Uit de zuivere opbrengst van de op
centen op de hoofdsom der grondbelasting, 
over de belastingjaren 1942 en 1943 geheven 
krachtens het in het eerste lid bedoelde be
sluit, wordt aan de gemeenten van aanslag 
uitgekeerd: 

u/12 gedeelte, voor zooveel betreft de op
centen, geheven op de aanslagen wegens ge
bouwde eigendommen, en 

9/10 gedeelte, voor zooveel betreft de op
centen, geheven op de aanslagen wegens on
gebouwde 'eigendommen. 

10. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 278 der Gemeentewet kan het getal op
centen, dat door de gemeenten wordt gehe
ven, op de hoofdsom van de grondbelasting 
voor de gebouwde eigendommen tot honderd 
en negentig en voor de ongebouwde tot hon
derd en tien gaan 

11. (1) Indien in een gemeente de op
brengst van de opcenten, geheven op de 
hoofdsom der personeele belasting, over het 
belastingjaar 1942 meer bedraagt dan ander
half maal de opbrengst van de hoofdsom der 
personeele belasting, in die gemeente geheven 
over hetzelfde belastingjaar, wordt deze 
meerdere opbrengst op een nader door de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën en van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen datum in 's Rijks kas ge
stort, met dien verstande, dat deze storting 
niet meer zal bedragen dan de helft van de 
opbrengst van voormelde hoofdsom. 

(2) Met ingang van het belastingjaar 1943 
is het geoorloofd het tarief der opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting in te 
richten op den voet, bedoeld in ártikel 285, 
tweede lid, der Gemeentewet, ook wanneer 
het getal dier opcenten 50 of minder bedraagt. 

12. De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken zijn bevoegd, den Com
missaris der provincie, voor zoover deze toe
zichthoudend orgaan is, gehoord, een ge
meente voor één of meer belastingjaren ge
heel of gedeeltelijk in te deelen in een andere 
klasse of in andere klassen dan, die, waarin 
zij volgens een goedgekeurde verordening of 
krachtens artikel 78, tweede lid, der wet op 
de Personeele belasting 1896 is gerangschikt, 
indien zulks ter bevordering van een gelijk
matige classificatie noodzakelijk is. 

13. (1) Indien bij den aanvang van de 
derde maand van een belastingjaar nog geen 
goedkeuring is verleend aan de begr.ooting, 
ten bate waarvan over dat belastingjaar te 
heffen gemeentelijke opcenten moeten strek
ken, kan de Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën, na overleg met den 
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Secretaris-Generaal van h~ Departement 
van Binnenlandsche Zaken, bepalen, dat de 
aanslagen zullen worden ten kohiere gebracht 
met inachtneming van een door dien Secre
tarisaGeneraal vast te stellen getal of schaal 
v·an opcente!l. 

(2) Voór zoover, twee maanden nadat de 
goedkeuring op de begrooting is verleend, de 
heffing van de krachtens het eerste lid ten 
kohiere gebrachte opcenten niet door een 
goedgekeurde verordening is gedekt, vindt 
invordering van die opcenten niet meer plaats 
en wordt hetgeen meer is betaald dan volgens 
goedgekeurde verordening verschuldigd was, 
als onverschuldigd betaald teruggegeven. 

(3) Voor zooveel betreft de opcenten op de 
grondbelasting stelt de gemeente het aantal 
opcenten vast vóór 1 October van het kalen
derjaar, voorafgaande aan het belastingjaar. 
Is vóór dit tijdstip geen verordening tot stand 
gekomen, dan geldt het aantal opcenten van 
het voorafgaande belastingjaar. 

Slot- en overgangsbepalingen. 
14. (1) Alle uit dit besluit voortvloeiende 

uitkeeringen door het Rijk aan de gemeenten, 
met uitzondering van, die, welke een gevolg 
zijn van het bepaalde in artikel 2, vinden 
plaats op de door de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en van 
Binnenlandsche Zaken nader te bepalen 
data. 

(2) Uitkeeringen, welke reeds aan de ge
meenten zijn gedaan en aan welke uitkeerin
gen door dit besluit de rechtsgrond is komen 
te ontvallen, worden met de gemeenten, ver
rekend, zooveel mogelijk te gelijk met de uit
betaling van de uit dit besluit voortvloeiende 
ui tkeeringen. 

15. Indien en voor zoover een gemeente 
ten gevolge van de uitcoering van dit besluit, 
van het Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Sociale 
Zaken, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën tot vaststelling van algemeene 
regelen met betrekking tot de uitgaven van 
werkloozenzorg, en van het Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942 over het jaar 
1942 minder geniet dan zou zijn verkregen, 
indien in plaats van de financieele voor- en 
nadeelen, welke uit genoemde besluiten voor 
haar voortvloeien, de over het jaar 1941 aan 
haar toegekende uitkeeringen ter vervan
ging van de opbrengst van de gemeentefonds
belasting (vervangende classificatie-uitkee
ringen, daaronder begrepen) en van de ver
mogensbelasting (over een voJ jaar gerekend) 
voor 1942 zouden zijn gecontinueerd, als
mede haar de opbrengst van de belasting, als 
bedoeld is in artikel 277, onder c, der Ge
meentewet. welke zij over 1941 heeft geno
ten, over 1942 ware toegevloeid, wordt haar 
volgens regelen, door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken te stellen, een 
uitkeering uit 's Rijks kas gedaan, tot zoo
danig bedrag als noodig is om bedoeld ver
schi · op te heffen. 

16. (1) Op grond van dit besluit wordt 
in de heffing van opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over het belastingjaar 
1943 geen wijziging gebracht. 

(2) Indien voor een gemeente het getal 
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der opcenten, over het belastingjaar 1944 
te heffen op de hoofdsom der grondbelasting 
voor de ongebouwde eigendommen verlaagd 
met 90, voor de gebouwde eigendommen ver
laagd met 110, hooger is dan het getal dier 
opcenten, welke door dezelfde gemeente over 
het belastingjaar 1943 worden geheven, ont
vangt deze gemeente een uitkeering uit 
's Rijks kas. 

(3) De in het tweede lid bedoelde uitkee
ring is gelijk aan het bedrag, waarmede de 
opbrengst van de opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over het belastingjaar 
1943 de werkelijke opbrengst zou hebben 
overschreden, indien het getal der opcenten, 
door de gemeente over het belastingjaar 1943 
geheven, gelijk zou zijn geweest aan het getal 
der opcenten over 1944, verlaagd naar de 
onderscheiding, in het vorige lid gemaakt , 
met 90 en 110. 

17. Voor gemeenten, welker grenzen nà 
31 December 1941 zijn of worden gewijzigd, 
of die nà dien datum zijn ingesteld of opge
heven, kan van de bepalingen van dit besluit 
worden afgeweken in dien zin, dat een m et de 
strekking overeenkomende toepassing van 
het besluit worde verkregen. 

18 . Artikel 10 van het Besluit N°. 30/ 1941 
vervalt. 

19. De uitgaven voor verzending van 
dienststukken, welke ten behoeve van de ge
meenten ten laste van het Rijk worden geno
men, komen voor rekening van de gemeen
ten. 

20. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Deventer/'s-Gravenhage/Amsterdam, 
15 Juli 1943. 
De wnd. S.-G. v. h . Dep. ·v . F. , 

M. ROST V. TONNINGEN. H . POSTMA. 

De S.-G. v. h. Dep . v. B. Z., FREDERIKS. 

De wnd. S.-G. v.h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
IS Juli 1943. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departeme!'lten van 
Sociale Zaken, van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën, tot vaststel
ling van algemeene regelen met betrek
king tot uitgaven van werkloozenzorg. 

ÛI> grond van § I d er Verordening N °. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Rijk bevordert de werkver
ruiming door : 

a. het verleenen van subsidie in arbeids
loon en daarmede door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken, 
hierna te noemen : Secretaris-Generaal, gelijk 
te stellen bedragen, uitbetaald aan en ten be
hoeve van door het R ijksarbeidsbureau aan
gewezen werklooze arbeiders, die waren te 
werk gesteld op een van R ijkswege goedge
keurd werkverruimingsobject; 

b. uitvoering van R ijkswege van werk
verruimingsobjecten met door het Rijks-
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arbeidsbureau aangewezen werklooze ar
beiders; 

c. het verleenen van subsidie in andere 
uitgaven dan loenen en daarmede gelijkge
stelde bedragen , gedaan bij de uitvoering van 
werken , welke naar het oordeel van den Se
cretaris-Generaal aan de werkverruiming 
dienstbaar zijn. 

2. (1) Het subsidie, bedoeld onder letter 
a en c van artikel I, is gelijk aan het gedeelte 
van het arbeidsloon, resp. de andere bedra
gen en uitgaven , dat geacht kan worden in 
het b elang van de w erkverruiming te zijn 
uitgegeven. 

(2) Het subsidie wordt b ij de goedkeuring 
van elk werkobject door of vanwege den 
Secretaris-Generaal toegezegd. 

(3) Ten aanzien van een werkobject en bij 
toezegging van het te verleenen subsidie 
kunnen door of vanwege dezen Secretaris
Generaal bindende voorschriften worden ge
geven met betrekking tot : 

a. de aanwijzing van arbeiders voor het 
werk; 

b. de loonregeling voor de arb!,iders; 
c. de vaststelling en de afrekening van het 

subsidie; 
d. andere aangelegenheden, de uitvoering 

van d it werkobject betreffende. 
(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd, bij 

niet-naleving dezer voorschriften de sub
sidietoezegging in te trekken en reeds uit
betaald subsidie, alsmede voorschotten op 
subsidie terug te vorderen. 

3. (1) De gemeentelijke steunverleening 
aan bij het Rijksarbeidsbureau ingeschreven 
werklooze arbeiders, die niet op aanwijzing 
van het gewestelijk arbeidsbureau worden te 
werk gesteld, vindt plaats naar voorschriften 
van den Secretaris-Generaal over de tijd
vakken, waarvoor die voorschriften door 
dezen geldig zijrn verklaard. . 

(2) De gemeenten ontvangen uit 's Rijks 
kas subsidie, gelijk aan de door haar uitge
keerde steunbedragen, voor zoover deze, 
na door den Secretaris-Generaal ingesteld 
onderzoek, juist zijn gebleken. 

(3) Zij gedragen zich naar de voorschrif
ten, door of vanwege den Secretaris-Generaal 
gesteld of nog te stellen ten aanzien van steun
verleening aan werkloozen, de desbetreffende 
administratie en de co!'ltröle op de werkloozen 
daaronder begrepen. 

(4) Zij verstrekken alleen hulp en laten 
alleen hulp verstrekken op het gebied van 
werkloozenzorg, welke door of vanwege den 
Secretaris-Generaal is aangegegeven en als
dan onder de voorwaarden, waarop te voren 
door of vanwege den Secretaris-Generaal de 
goedkeuring is verleend . 

(5) Zij verleenen haar medewerking tot 
het treffen voor door of vanwege den Secre
taris-Generaal noodzakelijk geachte maat
regelen met betrekking tot de steunverlee
ning aan werkloozen. 

(6) Zij dragen zorg voor een voldoende 
controle op de uitkeeringen uit de werk
loozenkassen van volgens het Werkloosheids
besluit ·1917 gesubsidieerde vereenigingen . 

(7) Indien een gemeente in strijd handelt 
met het bij of krachtens dit artikel bepaalde, 
is de Secretaris-Generaal bevoegd, te bepalen, 
dat haar geen subsidie zal worden verleend, 
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een toegezegd subsidie niet uit te keeren en 
terzake reeds uitbetaalde bedragen van de 
gemeente terug te vorderen. 

(8) Van toekenning van subsidie zijn uit
gesloten de gemeenten, welke binnen drie 
maanden na de dagteekening van dit besluit 
of, zoo zij later zijn opgericht, binnen drie 
maanden na haar oprichting, niet zijn aan
gesloten bij de regeling, vervat in het Werk
loosheidsbesluit 1917, alsmede de gemeenten, 
welke, hoewel zij vóór gemelde tijdstippen bij 
die regeling waren aangesloten, deze aanslui
ting daarna teniet hebben gedaan. 

4. (I) De verstrekking van kleeding, 
dekking en schoeisel aan gesteunde werkloo
zen en de spaarregeling voor gesteunde werk
loozen worden door de gemeentebesturen uit
gevoerd naar voorschrifti-n, door den Secre
taris -Generaal te stellen. 

(2) De gemeenten ontvangen uit 's Rijks 
kas subsidie, gelijk aan de bedragen, welke zij 
op grond van deze voorschriften hebben ver

s trekt, voor zoover die bedragen, na door den 
Secretaris-Generaal ingesteld onderzoek, juist 
zijn gebleken. 

(3) Het bepaalde in artikel 3, derde tot en 
met zesde en achtste lid, is van overeenkom
stige toepassing. 

(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd, bij 
niet-naleving van het bij ' of krachtens dit 
artikel bepaalde het toegezegde subsidie niet 
uit te keeren en terzake reeds uitbetaalde be
dragen terug te vorderen. 

5. (I) Het verstrekken van subsidie in de 
kosten van door den Secretaris-Generaal 
goedgekeurde wachtgeldregelingen geschiedt 
door de gemeenten volgens de door den Secre
taris-Generaal terzake vastgestelde regelen . 

(2) De gemeenten ontvangen uit 's Rijks 
kas subsidie, gelijk aan de door haar uitge
keerde subsidiebedragen, voor zoover deze, 
na door den Secretaris-Generaal ingesteld 
onderzoek, juist zijn gebleken. 

(3) Het bepaalde in artikel 3, derde tot en 
met zesde en achtste lid, is van overeenkom
stige toepassing. 

(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd, bij 
niet-naleving van het bij of krachtens dit 
artikel bepaalde het togezegde subsidie niet 
uit :te keeren en terzake reeds uitgekeerde 
bedragen van de gemeenten terug te vorde
ren. 

6. (I) De bijdrage in de kosten van con
trole op de werkloozen, die uitkeering genie
ten krachtens een steunregeling, of op per
sonen, die uitkeering genieten krachtens een 
gesubsidieerde wachtgeldregeling, bedraagt 
vijftig ten honderd van deze kosten. 

(2) Als kosten van controle op werkloozen 
worden uitsluitend aangemerkt de uitgaven 
wegens belooning van de personen, die voor 
het uitoefenen van deze controle, wat hun 
aantal betreft , met toestemming van den 
Secretari.s-Generaal in dienst der gemeente 
zijn tegen een belooning en gedurende de tijd
vakken, welke door den Secretaris-Generaal 
zijn goedgekeurd. 

7. (r) Op het in artikel I, sub a en c, 
bedoelde subsidie kan op aanvrage van den
gene, aan wien dit subsidie is toegezegd, 
voorschot worden verstrekt naar regelen, 
vast te stellen door den Secretaris-Generaal. 

(2) ~P aanvrage van de instelling, die be-
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last is met de uitvoering van een in artikel I, 
sub b, bedoeld obiect, kan haar, ter finan
ciering van bepaalde aan de uitvoering van 
dat object verbonden uitgaven voórschó~ 
worden verstrekt naar regelen, vast te ste11en 
door den Secretaris-Generaal. 

(3) Aan gemeenten kan op haar aanvrage 
voorschot op het vast te stellen subsidie in 
uitgaven, als bedoeld in de artikelen 3, 4, 
5 en 6, worden verstrekt . . 

(4) Dit voorschot zal ten hoogste 95 ten 
honderd beloopen van het bedrag, hetwelk 
de gemeente wegens door haar gedane uit
gaven vermoedelijk als subsidie toekomt. 

(5) De Secretaris-Generaal stelt terzake 
verdere regelen vast. 

8. (I) Het subsidie in de uitgaven, ge
noemd in artikel I , sub a en c, en in de arti
kelen 3, 4, 5 en 6, wordt zoo spoedig mogelijk, 
nadat de terzake ingediende declaraties door 
of namens den Secretaris-Generaal zijn ge
verifieerd, vastgesteld. 

(2) De in het eerste lid bedoelde declara
ties worden opgemaakt en ingediend, volgens 
voorschriften van den Secretaris-Generaal; 
in die voorschriften zal o.m. worden bepaald, 
op welk tijdstip de declaraties in het bezit 
van den Secretaris-Generaal moeten zijn. 

(3) De vaststelling van het in het eerste lid 
bedoelde subsidie vindt plaats bij beschik
king van den Secretaris-Generaal. 

(4) Is de Secretaris-Generaal van oordeel, 
dat het subsidie tot een lager bedrag dan het 
gedeclareerde moet worden vastgesteld, dan 
geeft hij daarvan schriftelijk aan declarant 
kennis, zulks onder vermelding van de gron
den, waarop de lagere vaststelling rust; decla
rant kan binnen 14 dagen na dagteekening 
van deze kennisgeving daartegen schriftelijk 
zijn bezwaren inbrengen bij den Secretaris
Generaal. die zijn beslissing daarop schrifte
lijk mededeelt. 

(5) Vaststelling van subsidie over eenig 
tijdvak gaat gepaard met verrekening van 
het voor dat tijdvak verleende voorschot. 

(6) Zou blijken, dat het voor eenig tijdvak 
verstrekte voorschot grooter is dan het sub
sidie over dat tijdvak, dan moet het te veel 
verstrekte voorschot, na daartoe strekkend 
verzoek van den Secretaris-Generaal, op de 
door dezen aangegeven wijze onverwijld in 
's Rijks kas worden teruggestort. 

(7) De Secretaris-Generaal is, indien daar
toe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, be
voegd, in afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid, te verklaren, dat het over eenig 
tijdvak te v eel genoten voorschot niet zal 
worden teruggestort, doch zal worden geacht 
te zijn v erleend ten behoeve van een volgend 
tijdvak. 

(8) De in het vijfde lid bedoelde verreke
ning van voorschot, de in het zesde lid be
doelde terugvordering en de in het zevende 
lid bedoelde overbrenging van te veel geno
ten voorschot naar een volgend tijdvak 
worden tot uitdrukking gebracht in de in 
het derde lid bedoelde beschikking. 

(9) De uitgaven, genoemd in artikel I, 
sub b, worden door de in het tweede lid van 
artikel 7 bedoelde instelling aan het Rijk in 
rekenit:1g gebracht volgens voorschriften van 
den Secretaris-Generaal. 

(Io) De vaststelling van het terzake ten 
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laste van het Rijk komende bedrag vindt 
plaats bij beschikking van den Secretaris
Generaal. In die beschikking wordt o.m. 
tot uitdrukking gebracht verrekening, terug
vordering of overbrenging van genoten voor
schot. 

9. De Secretaris-Generaal bepaalt, in hoe
verre subsidie wordt verleend in sedert I Ja
nuari 1942 door gemeenten gedane uitgaven 
voor werkloozenzorg, welke niet of niet ten 
volle voldoen aan de voorschriften van dit 
besluit . 

10. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van I Januari 
1942. 

Amsterdam/ 's-Gravenhage/ Deventer, 
IS Juli 1943. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep . v. S . Z. , VERWEY. 

S .-G. v. h. Dep. v. B. Z. , FREDERIK$. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. no. 167) 
z5 Juli z943. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën, houdende nadere voorzieningen 
met betrekking tot de financiën der pro
vinciën. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald: . 

Art. 1. (1) Aan de provinciën wordt de 
bevoegdheid verleend, op de hoofdsom der 
personeele belasting ten hoogste vijftig op
centen te heffen. De opcenten worden op 
alle aanslagen tot een gelijk getal geheven. 

(2) Het getal der opcenten, dat de pro
vinciën ten hoogste mogen heffen op de 
hoofdsom der grondbelasting, wordt ver
hoogd tot zestig. 

2. (1) T en laste van het Rijk wordt aan 
de provinciën jaarlijks een uitkeering ge
daan, die voor de gezamenlijke provinciën 
gelijk is aan het bedrag, dat zou worden ver
kregen door de heffing van tien opcenten op 
de hoofdsom der grondbelasting en tien op
centen op de hoofdsom der personeele be
lastin g. 

(2) Van het totaalbedrag der uitkeering, 
berekend volgens het vorige lid, wordt aan 
elk der provinciën 1/ rr gedeelte uitgekeerd. 

(3) De data , waarop de in het tweede lid 
bedoelde bedragen aan de provinciën zullen 
worden uitgekeerd, worden door de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen van 
Financiën en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 

3. (1) Artikel 107, onder c, der Provin
ciale wet wordt geacht te luiden als volgt: 

c. de kosten van het onderhouden, schoon
houden, meubelen, verlichten en verwarmen 
van de gebouwen en lokalen, benoodigd voor 
het provinciaal bestuur, alsmede de huur van 
die gebouwen en lokalen, zoover deze geen 
eigendom der provincie zijn. 

(2) Artikel 106, eerste lid, onder d, der 
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Provincale wet vervalt. In het tweede lid 
van dit artikel vervallen de woorden "nadat 
Gedeputeerde Staten over die, onder d ver
meld, zijn gehoord". 

4. (1) De aan het Rijk toebehoorende 
gebouwen en terreinen, :;ilsmede de daarbij 
behoorende inventaris, welke op 31 Decem
ber 1942 uitsluitend of in hoofdzaak waren 
bestemd voor de vergaderingen van de Pro
vinciale S taten en van Gedeputeerde Staten 
en voor de provinciale griffiën, blijven tot 
1 Januari 1944 op den thans geldenden voet 
ter beschikking van de provinciën, met dien 
verstande, dat de kosten van instandhouding 
en de deswege verschuldigde belastingen over 
het jaar 1943 door de provinciën aan het 
Rijk worden vergoed. 

(2) D e in het vorige lid bedoelde gebou
wen en terreinen worden met den daarbij be
hoorenden inventaris, behoudens het bepaal
de in de verordening van den Rij kscommis
saris voor het bezette Neder!. gebied van 
4 October 1940 betreffende de vervreemding 
van Domeinen en het aangaan van dadingen 
over domaniale zaken (Verordening No. 159/ 
1940), kosteloos aan de provinciën in eigen
dom overgedragen, indien de Commisaris der 
provincie vóór 1 Januari 1944 den wensch 
daartoe aan d en Secretaris-Generaal van het 
Depa rtement van Binnenlandsche Zaken te 
kennen geeft. 

(3) Gebouwen, als in het eerste lid be
doeld, welke door oorlogsgeweld vóór 1 J anu
ari 1943 geheel of gedeeltelijk teniet zijn ge
gaan, wordên door en op kosten van het Rijk 
hersteld, in overleg met den Commissaris der 
provincie. 

(4) Zijn de in het eerste lid bedoelde 
voor den provincialen dienst bestemde loca
litei ten te zamen met de a mbtswoning van 
den Commissaris in één gebouw vereenigd, 
dan wordt het geheele gebouw met daarbij 
behoorende terreinen kosteloos aan de pro
vincie overgedragen, onder beding van kos
telooze terbeschikkingstelling ten behoeve 
van den Commissaris van deze ambtswoning. 
De bouwtechnische verzorging van deze 
eigendommen blijft berusten bij den Rijkge
bouwendienst, die daarbij handelt in over
eenstemming m et de provinciën. Ingeval geen 
overeenstemming kan worden bereikt, be
slissen de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën. Voor zooveel betreft het ge
deelte, dienende als ambtswoning, komen de 
kosten van deze verzorging ten laste van het 
Rijk. 

(s) In andere gevallen dan die in het 
vorige lid zijn bedoeld, kunnen de provinciën 
desgewenscht , op haar kosten, van de dien
sten van den Rijksgebouwendienst gebruik 
maken. 

6. Artikel 72 der wet van 17 Juni 1905 
(Staatsblad n o. 210) blijft buiten toepassing. 

6. De uitgaven voor de --verzending van 
dienststukken, welke t en behoeve der pro
vinciën t en laste van het Rijk worden ge
nomen, komen voor rekening van de pro
vinciën. • 

7. De provinciën ontvangen voor het jaar 
1942 een uitkeering uit _de opbrengst der 
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nieuwe inkomstenbelasting tot een bedrag, 
gelijk aan anderhalf maal de uitkeering, wel
ke zij ingevolge artikel x, tweede lid, sub 2, 
van het besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financiën dd. 4 Februari 
1941, tot regeling voor het jaar 1941 van de 
gevolgen voor de provinciën, het Gemeente
fonds en de gemeenten van de vervanging 
van de tot dusver bestaande belastingen naar 
het inkomen door één enkele inkomstenbe
lasting (Verordeningenblad No. 30/x941) 
voor het jaar 1941 hebben genoten. 

8. (x) Aan elke provincie.wordt voor het 
belastingjaar 1942 een zoodanig aandeel in 
de opbrengst van de vermogensbelasting toe
gekend, als blijkens de goedgekeurde of, voor 
zooveel deze nog niet goedgekeurd is, door 
den Commissaris der provincie vastgestelde 
begrooting voor dekking van gewone provin
ciale uitgaven nooding wordt geacht, met 
dien verstande, dat dit aanded een bedrag, 
gelijk aan 10,4 ten honderd van de opbrengst, 
verkregen van de in het Rijk wonende na
tuurlijke personen, die in de provincie in de 
vermogensbelasting zijn aangeslagen, niet te 
boven gaat. , 

(2) De data, waarop de in dit en het 
vorig artikel bedoelde uitkeeringen aan de 
provinciën zullen worden gedaan, worden 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën bepaald. 

9. ( x) Indien voor een provincie het ge
tal der opcenten, over het belastingjaar 1943 
te heffen op de hoofdsom der personeele be
lasting, hooger is dan het getal der opcenten, 
welke in dezelfde provincie over het belas-' 
tingjaar 19,1, op de hoofdsom der grondbe
lasting worden geheven, ontvangt ~eze pro
vincie een uitkeering uit 's Rijks kas. 

(2) De in het eerste lid bedoelde uitkee
ring is gelijk aan het bedrag, waarmede de 
opbrengst van opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting over het belastingjaar 1943 
de werkelijke opbrengst zou hebben over
schreden, indien het getal dier opcenten ge
lijk was geweest aan het getal der opcenten, 
geheven op de hoofdsom der personeele be
lasting. 

(:Ü Indien dit voor het verkrijgen van 
een sluitende begrooting voor het dienstjaar 
1943 noodzakelijk is, kan het in het tweede 
lid bedoelde bedrag worden vi;rhoogd met 
een bedrag, gelijk aan ten hoogste de op
brengst van tien opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting. 

10. (x) Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

(2) De artikelen x tot en met 6 worden 
voor het eerst over het jaar 1943 toegepast, 
met dien verstande, dat op grond van dit be
sluit geen wijziging wordt gebracht in het 
getal der opcenten, over het belastingjaar 
1943 door de provinciën op de hoofdsom der 
grondbelasting geheven. 

's-Gravenhage/Deventer, 15 Juli 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 
Wnd. S.-G. v . h . Dep. v. Financiën, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
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(Stct. no. 140) 
16 Juli z943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
1423/R, betreffende wijziging en aanvul
ling van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 
1933, No. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 19 Maart 1943, No. 
739/R (Nederlandsche Staatscourantvan 
22 Maart 1943, N°. 56). 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
en in overeenstemming met de §_§ 2 en :i van 
de Verordening No. 3/x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, bepaal ik als volgt: 

Artikel x. 
In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 worden de navolgende 
wijzigingen en aanvullingeo aangebracht: 

A. Gerekend van x Januari x 942 : 
I. In bijlage A I: 
In schaal 197, afdeeling Waterstaat, wordt 

na het onderdeel Rijkswaterstaat en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Mijntechnisch hoofdambtenaar. 

Schaal 230 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld (Waterstaat. Staatstoezicht op de 
mijnen. Inspecteur der mijnen) te vervallen. 

In schaal 234, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Rijksverkeersi"nspectie en 
hetgeen daaronder is vermeld opgenomen: 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Inspecteur der mijnen. 

II. In bijlage A I: . 
In schaal 33, afdeeling Waterstaat, vervalt 

het onderdeel Nederlandsch Meteorologisch 
Instituut met het ambt van Klerk. 

In schaal 45 vervalt de afdeeling Water
staat met hetgeen daaronder is vermeld (Ne
derlandsch Meteorologisch Instituut. Assis
tent in de bibliotheek) . 

Schaal 54 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld (Waterstaat. Nederlandsch Meteo
rologisch Instituut, Rekenaar.) te vervallen. 

In schaal 63, afdeeling Waterstaat, onder
deel Neder/andsch Meteorologisch Instituut, 
wordt na de bestaande inschrijving opgeno
men: Rekenaar. 

In schaal 60 wordt na de afdeeling Blnnen
landsche Zaken en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Waterstaat. 
Nederlandsch Met.eorologisch Instituut. 

Radiotelegrafist-observator 2e klasse. 
In schaal 73, afdeeling Waterstaat, ver

valt het onderdeel Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut met het ambt van Radiotele
grafist-observator 2e klasse. 

In schaal 87 vervalt de afdeeling Water
staat met hetgeen daaronder is vermeld (Ne
der/andsch Meteorologisch Instituut. xe Ob
servator). 
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In schaal 90, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Raad voor de Scheepvaart 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgeno
men: 

Nederlandsch Meteorologisch Instituut. 
Adjunct-commies. 

In schaal 93, afdeeling Waterstaat, ver
valt het onderdeel Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut met het ambt van Adjunct
secretaris. 

In schaal 94, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Rijkswaterstaat en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Nederlandsch Meteorologisch Instituut. 
Observator xe klasse. 
Rekenaar xe klasse. 

In schaal 142, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Scheepvaartinspectie en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Nederlandsch Meteorologisch Instituut . 
Commies. 

In schaal 160 vervalt de afdeeling Water
staat met hetgeen daaronder is vermeld ( Ne
derlandsch Meteorologisch Instituut. Secre

_ taris). 
In schaal 205 wordt onmiddellijk vóór de 

afdeeling Landbouw en Visscherij opgeno
men : 

Waterstaat. 
Nederlandsch Meteorologisch Instituut: 

Wetenschappelijk medewerker. 

111. In bijlage A I: 
In schaal 164, afdeeling Binnenlandsche 

Zaken, onderdeel Staatsbedrijf der Posterij
en, Telegrafie en T elefonie, vervallen de eer
ste twee zinsneden van de noot, opgenomen 
bij het ambt van Adjunct-referendaris. 

In schaal 197, afdeeling Blnnenlandsche 
Zaken, onderdeel Staatsbedrijf der Posterij
en, Telegrafie en Telefonie, vervallen de eer
ste twee zinsneden van de noot, opgenomen 
bij het ambt van Referendaris 2e klasse. 

In schaal 207, afdeeling Binnenlandsche 
Zaken, onderdeel Staa-tsbedrijf der Posterij
en, Telegrafie en Telefonie, vervallen in de 
noot, opgenomen bij het ambt van R eferen
daris, de woorden: ,,of van directeur van een 
spoorwegpostkantoor". 1 

IV. In bijlage A I: 
In de nagenoemde schalen wordt onder de 

afdeeling Waterstaat als laatste inschrijving 
opgenomen het onderdeel Dienst van de Wie
ringermeer, met vermelding daaronder van 
het (de) achter die schalen genoemde amb
t(en): 
schaal I: Machineschrijver. 
schaal 3: Adjunct-analist. 
schaal 10: Schrijver 2e klasse. 
schaal 23: Kantonnier-havenmeester. 
schaal 33: Teekenaar. 
schaal 51 : Schrijver xe klasse. 
schaal 61: Analist. 

Landbouwkundig assistent. 
schaal 70 : Technisch opzichter 3e klasse. 

schaal 90: 
schaal 92: 

schaal 93 : 
schaal 106: 
schaal n7: 
schaal 123: 
schaal 138: 

schaal 142: 

schaal 152: 
schaal 154: 

schaal 163: 
schaal 167: 
schaal 184: 

schaal x97: 
schaal 212: 
schaal 243: 
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Administratief ambtenaar. 
Analist xe klasse . • 
Landbouwkundig assistent xe 
klasse. 
Machinist. 
Teekenaar xe klasse. 
Technisch opzichter 2e klasse. 
Hoofdmachinist. 
Landbouwkundig opzichter. 
Bouwkundig ambtenaar. 
Landmeetkundig ambtenaar. 
Administratief ambtenaar xe 
klasse. 

Assistent wetenschappelijk 
ambtenaar. 
Opziener der domeinen xe kl. 
Technisch opzichter xe klasse. 
Opziener-werktuigkundige. 
Werktuigkundige. 
Technisch ambtenaar. 
Bouwkundig ambtenaar xe kl. 
Administratief hoofdambte
naar. 
Hoofdopziener der domeinen. 

Bouwkundig hoofdambtenaar. 
Architect. 
Eerstaanwezend inspecteur. 
Eerstaanwezend wetenschap-
pelijk ambtenaar. 
H oofd bouwkundige afdeeling. 
Hoofd waterbouwkundige afd. 
Secretaris. 

schaal 247: Hoofdinspecteur. 
In de schalen 18, 77, 129, 130 en 236 wordt 

onmiddellijk vóór de afdeeling Landbouw en 
Vlssch erij opgenomen: 
(schaal 18) Waterstaat. 

Dienst van de Wieringermeer. 
Amanuensis. 
(schaal 77) Waterstaat. 

Dienst van de Wieringermeer. 
Opziener der domeinen. 
(schaal 129) · Waterstaat. 

Dienst van de Wieringermeer. 
Bedrijfsleider proefboerderij. 
Landbouwkundig opzichter xe klasse. 
Werkmeester. 
(schaal 130) Waterstaat. 

Dienst van de Wieringermeer. 
Adjunct-inspecteur. 
(schaal 236) Waterstaat. 

Dienst van de Wieringermeer. 
Inspecteur. 
Wetenschappelijk ambtenaar. 

In schaal 214 wordt onmiddellijk vóór de 
afdeeling Sociale Zaken opgenomen: 

1Vaterstaat. 
Dienst van de Wieringermeer. 

Landbouwkundige. 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd f 900 vast wordt na de 

afdeeling Biunenlaudsche Zaken en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Waterstaat. 
Dienst van de Wieringermeer. 

Directeur. 



In Bijlage B I: 
In de nagenoemde groepen wordt onder de 

afdeeling Waterstaat als laatste inschrijving 
opgenomen het onderdeel Dienst van de Wie
ringermeer, met vermelding daaronder van 
het (de) achter die groepen genoemde amb
t(en): 
groep 1: Arbeider bij de gemalen. 
groep 2: Brugwachter. · 

Kantonnier bij de wegen en vaar
ten. 
Laboratoriumbediende. 
Sluiswachter i:,ij binnensluizen . 

groep 3: Kantonnier bij de dij ken. 
groep 4 : Sluiswachter bij buitensluizen. 

Vakman. 
groep 5a : Hulpmachinist. 
groep 6c: Hulpopzichter. 

V. In bijlage AI: 
In schaal 162 wordt na de afdeeling Bln

nenla nll sche Za k en en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen : 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Administratief hoofdambtenaar. 

VI. In bijlage A I : 
In schaal 93, afdeeling Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart, onderdeel Centraal Bureau 
voor de Statistiek, wordt na de bestaande in
schrijving opgenomen: Teekenaar 1 e klasse. 

VII. In bijlage A I: 
In schaal 243, afdeeling Sociale Zaken, 

onderdeel Rijksinstituut voor de Volksge
zondheid, wordt na "Hoofd der chemische af
deeling" opgenomen: Hoofd der pharmaco
logische afdeeling. 

In schaal 249, afdeeling Sociale Zaken, 
vervalt het onderdeel Rijksinsti'tuut voor de 
Volksgezondheid met het ambt van Genees
kundige-controleerend-seroloog. 

VIII. In bijla ge A I: 
. In schaal 212, afdeeling Blnnenl'andsche 

Zaken, wordt als eerste inschrijving opge
nomen : 

Inspectie Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting). 

Ingenieur. 
In schaal 21 2, afdeeling Sociale Zaken, 

vervalt het onderdeel Inspectie Volksgezond
heid met het ambt van Ingenieur. 

IX. In bijlage B I: 
In groep 1, afdeeling Blnnenlandsche Za

ken, wordt na het onderdeel Krankzinnigen
wezen en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen : 

Inspectie Volksgezondheid, 
(Volkshuisvesting). 

Vaste knecht. 

X. In bijlage A I : 
In schaal 92, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rî.ikswaterstaat, wordt als tweede in
schrijving opgenomen : Chef-monteur bij de 
Rijkselectriciteitswerken te IJmuiden. 

XI. In bijlage A I : . 
In schaal 108, afdeeling Financiën, wordt 
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na het onderdeel Belastingdienst en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

D omeinen. 
Opziener voor de domaniale duinen op 

Schouwen. 

In Bijlage B I: .. 
In groep 1, afdeeling Flnanclen, wordt na 

het onderdeel Belastingdienst en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Domeinen. 
Arbeider. 

In groep 3a, afdeeling Financiën, wordt 
onder het onderdeel Domeinen als eerste in
schrijving opgenomen : 
Arbeider-voorman. 

XII. In bijlage A I: 
In schaal 90, afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, vervalt het onderdeel Inspectie Bur
gerwachten met het daaronder vermeld ambt 
van Ambtenaar van administratie. 

XIII. In bijlage A I : 
In schaal 250, afdeeling Sociale Zaken, 

wordt na het onderdeel Rijksverzekerings
bank en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Rijksarbeidsbureau . 
Hoofd van den medischen dienst. 

XIV. In bijlage AI: 
In schaal 124, afdeeling F inanciën, ver

valt het onderdeel Belastingdienst met het 
daaronder vermeld ambt van Commies ter 
directie der registratie en domeinen. 

In schaal 128, afdeeling Financiën, onder
deel Belastingdienst, vervalt het ambt van 
Kommies·-verificateur der invoerrechten en 
accijnzen. 

In schaal 142, afdeeling Financiën, onder
deel Belastingdienst, wordt vóór de bestaan
de inschrijving opgenomen: Adjunct-verifi
cateur der invoerrechten en accijnzen. 

In schaal 237, afdeeling Financiën, onder
deèl Belastingdienst, worçlt in plaats van "In
specteur der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen **)" gelezen : Inspecteur van 
's Rijks belastingen *'-') " , terwijl het ambt 
van "Inspecteur der registratie en domei
nen **)" v e rvalt. 

In schaal 243, p fdeeling Financiën, onder
deel Belastingdienst, vervalt . het ambt van 
Hoofdinspecteur aan het Departement van 
Financiën. 

In schaal 245 , afdeeling Financiën, onder
deel Belastingdienst, wordt in plaats van de 
bestaande inschrijvingen opgenomen: Hoofd
inspecteur van 's Rijks belastingen . 

In schaal 250, afdeeling Financiën, onder
deel B elastingdienst, wordt in plaats van de 
bestaande inschrijvingen opgenomen : Direc
teur van 's Rijks belastingen en domeinen . 

XV. . In bijlage A I : .. 
In schaal 33, afdeeling Flnanclen, wordt 

na het onderdeel Be/astingdi'enst en hetgeer. 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Domeinen. 
B ouwkundig teekenaar 2e klasse. 
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In schaal 93, afdeeling Financiën, onder
deel Domeinen, wordt na de bestaande in
schrijving opgenomen: Bouwkundig teeke
naar ie klasse. 

In de schalen 138 en 167, afdeeling Finan
ciën, wordt vóór het onderdeel Rijksgebou
wendienst respectievelijk opg«;:nomen: 

(schaal 138) Domeinen. 
Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 

(schaal 167) Domeinen. 
Bouwkund.ig ambtenaar ie klasse. 

In schaal 152 wordt na de afdeeling Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
mlng en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Financiën. 

Domeinen. 
Opziener bij de Staatslandbouwbedrijven. 

In schaal 236, afdeeling Financiën, onder
deel Domeinen, wordt vóór-de bestaande in
schrijving opgenomen: Inspecteur bij de 
Staatslandbouwbedrijven. 

In bijlage B I : 
In groep 4, afdeeling Financiën, onder

deel Domei'nen, wordt als tweede inschrijving 
opgenomen : Vakman. 

In groep 6, afdeeling Financiën, onder
deel Domeinen, wordt vóór de bestaande in
schrijving opgenomen: Chef-vakman. 

XVa. In bijlage A I : 
In schaal 10, afdeeling Landbouw en Vls

scherlj, wordt onder het onderdeel Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den Landbouw 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
Schrijver 2e klasse bij het Rijksinstituut voor 
pluimveeteelt te Beekbergen. 

In de schalen 51, 92 en 142, afdeeling 
Landbouw e n Vlsscherlj, wordt na het on
derdeel Landbouwhoogeschool en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 
(schaal 51) 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van "den 
Landbouw. 

Schrijver 1e klasse bij het Rijksinstituut voor 
pluimveeteelt te Beekbergen. 

(schaal 9.:;i,) 
Voorlichtingsdienst ten be"hoeve van den 

Landbouw. 
Bedrijfsleider bij het Rijksinstituut voor 

pluimveeteelt te Beekbergen. 
(schaal 142) 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Commies bij het Rijksinstituut voor pluim
veeteelt te Beekbergen. 
In bijlage B I: 
In groep 1, afdeeling Landbouw en Vls

scherlj, wordt als eerste inschrijving opgeno
men: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Tuinarbeider bij het Rijksinstituut voor 
pluimveeteelt te Beekbergen. 
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XVI. In bijlage A I: 
In schaal 10, afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, onderdeel Algemeene Landsdrukkerij, 
vervalt : Hulpcalculator. 

In de schalen 51 en 93, afdeeling Blnnen
Jandsche Zaken, onderdeel Algemeene Lands
drukkerij, wordt in plaats van "Calculator" 
respectievelijk "ie Calculator" gelezen: Hulp
~alculator respectievelijk Calculator. 

In schaal 142, afdeeling Blnnenlandsche 
Zaken, onderdeel Algemeene Landsdrukkerij, 
wordt als tweede inschrijving opgenomen : ie 

Calculator. 

XVII. In bijlage A I: 
In de schalen 14 en 188 wordt na de afdee

ling ,'Vaterstaat en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 
(schaal 14) Landbouw en Vlsscher]J. 

Cultuurtechnische dienst. 
Concierge. 

(schaal 188) Landbouw en Vlsscherlj. 
Cultuurtechnische dienst. 

Technisch hoofdambtenaar. 

XVIII. In bijlage A I: 
In schaal 28, afdeeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst, wordt als derde 
respectievelijk laatste inschrijving opgeno
men: 
Concierge bij het Rijkskantorencomplex aan 

de Anna Paulownastraat te 's-Gravenhage. 
Concierge bij het Rijkskantorencomplex Be

zuidenhout 15 te 's-Gravenhage. 

In schaal 92 , afdeeling Financiën, wordt 
ria het onderdeel Belastingdienst en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksgebouwendienst. 
Opzichter. 

In schaal 92, afdeeling v.m. Defensie, ver
valt het onderdeel Militaire Inrichting voor 
drinkwatervoorziening in de Stelling Amster
dam met het ambt van Machinist. 

XIX. In bijlage A I: 
In schaal 219, afdeeling Handel, N 1Jve r

hel1l en Scheepvaart, wordt als eerste in
schrijving opgenomen: 
Octrooiraad en Bureau voor den lndustriee/en 

Eigendom. 

B . Gerekend van 1 Mei 1942: 
XX. In bij lage A I : 
In schaal 160, afdeeling Opvoeding, We 

tenschap en Kultuurbeschermlng, wordt als 
eerste inschrijving opgenomen: 

Rijksinspectie voor de Lichamelijke 
Opvoeding. 

Consulent. 

In schaal 184, afdeeling Opvo11dlng, We
tenschap en Kultuurbeschermlng, wordt na 
het onderdeel Onderwijsraad en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen : 

Rijksinspectie voor de Lichamelijke 
Opvoeding. 

Hoofdconsulent. 

_L 
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In de schalen 218 en 244, afdeeling 0pvoe
tllng, Wetenschap en Kultuurbeschermlng, 
wordt na het onderdeel Inspectie lager On
derwijs en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen : 

(schaal 218) 
Rijksinspectie voor de Lichamelijke 

Opvoeding. 
Inspecteur. 

(schaal 244) 
Rijksinspectie voor de Lichamelijke 

· Opvoeding. 
Hoofdinspecteur. 

XXI. In bijlage A I: 
In schaal 6I, afdeeling Sociale Zaken, 

wordt als eerste insc)irijving opgenomen: 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Analist. 

XXII. In bijlage A I: 
In schaal• 59, afdeeling Waterst~at, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt na "Rijkshulp
havenmeester te Rotterdam" opgenomen , 
Scheepvaartregelaar bij het Noordzeekanaal. 

C. Gerekend van 1 Juli 1942: 
XXIII. In bijlage A II : 
Onder het hoofd f 9000 vast vervalt de 

afdeeling Blnnenlandsclte Zaken met het
geen daaronder is vermeld. 

Na het hoofd f 10,800 vast en hetgeen daar. 
onder is vermeld wordt opgenomen: 

f 12,000 vast. 
Blnnenlandsclte Zal,en. 
Binnenlandsch Bestuur. 

Commissaris eener provincie. 

D. Gerekend van 1 October 1942: 
XXIV. In bijlage E : 
Onder het hoofd Tweede klasse wordt aan 

,,Sittard" toegevoegd: (gedeelte, op 30 Sep
tember 1942 tot de tweede klasse behooren
de). 

Onder het hoofd Derde klasse wordt 1°. 
"Broeksittard L." geschrapt en 2 °. na 
"Schoorl N.H." opgenomen: Sittard (overig 
deel) L. 

E . Gerekend van 1 Januari 1943: 
XXV. In bijlage AI: 
In de schalen 36 en 243, afdeeling Land

bouw en Vlssclterlj, wordt het onderdeel 
,,Middelbare Landbouwschool te Groningen" 
vervangen door: Middelbare Landbouwscho
len. 

In schaal go, afdeeling Lan1lbouw en Vls
scherlj, wordt na het onderdeel Landbouw
hoogeschool en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Middelbare Landbouwscholen. 
AmbteQaar van administratie. 

In bijlage B III : 
In groep 2, afdeeling Landbouw en Vls

scherlj, wordt het onderdeel Middelbare 
Landbouwschool •te Groningen" vervangen 
door: Middelbare Landbouwscholen. 
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XXVI. In bijlage BI: 
In groep. 5, ·afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt na de bestaande 
inschrijving opgenomen: Instrumentmaker. 

In groep 6, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt na "Gezagvoer
der-kanaalwachter te IJmuiden" opgenomen: 
Instrumentmaker 1e klasse. 

XXVII. In bijlage A I: 
In schaal 33, afde.eling Sociale Zaken, on

derdeel Rijksinstituut voor drinkwatervoor
ziening, wordt aan "Teekenaar" toegevoegd: 
2e klasse. 

In schaal 93, afdeeling Sociale Zaken, 
wordt na het onderdeel Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotterdam en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 

Teekenaar 1e klasse. 

XXVIII. In bijlage A I: 
In schaal 212, afdeeling Flnànclën, onder

deel Domeinen, wordt als eerste inschrijving 
opgenomen: Adjunct-inspecteur. 

XXIX. In bijlage A I: 
In schaal 142, afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, wordt na het onderdeel Krankzinni
genwe2en en hetgeen daaronder is verm~Jd, 
opgenomen : 

Inspectie Volksge2ondheid 
(Volkshuisvesting). 

Commies. 

In schaal 184, afdeeling Blnnenlandsche 
Zaken, wordt als eerste inschrijving opgeno-
men: 

Inspectie Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting). 

Hoofdcommies. 

In schaal 219, afdeeling Blnnenlandsche 
Zaken, onderdeel Inspectie Volksge20ndheid 
(Volkshuisvesting), wordt vóór de bestaande 
inschrijving opgenomen: Referendaris . 

XXX. In bijlage A I: 
In schaal 10, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt vóór de bestaan
de inschrijving opgenomen : Hulprekenaar bij 
den studiedienst van de directie Benedenri
vieren. 

In de schalen 63 en 79, afdeeling Water• 
staat, wordt als eerste inschrijving opgeno
men : 
(schaal 63) Rijkswaterstaat. 
Rekenaar bij den studiedienst van de directie 

Benedenrivieren. 

(schaal 79) Rijkswaterstaat. 
Eeerste rekenaar bij den studiedienst van de 

directie Benedenriviren. 

XXXI. In bijlage B I: 
In groep 2a, afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, wordt na het onderdeel Armwezen en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksdienst voor het Nationale Plan. 
Bode. 
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XXXII. In bijlage AI: 
In schaal 78 vervalt de afdeeling Sociale 

Zaken met hetgeen daaronder is vermeld 
(Inspectie Volksgezondheid. Controleur bij 
de afdeeling Drankbestrijding). 

In schaal 107 wordt na de afdeeling Wa
terstaat en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid. 

Controleur bij de afdeeling Drankbestrijding. 

XXXIII. In bijlage A I : 
In schaal 187 vervalt de afdeeling Opvoe

ding, Wetenschap en Kultnurbeschermlng 
met hetgeen daaronder is vermeld (Inspectie 
Lager Onderwijs. Schoolopziener). 

In schaal 201, afdeeling Opvoedl11g, We
tenschap e n l{ultuurbeschermlng, wordt als 
eerste inschrijving opgenomen: 

Inspectie Lager Onderwijs. 
Schoolopziener. 

XXXIV. In bijlage A I : 
In schaal 92, afdeeling Sociale Zaken, 

wordt na het onderdeel Arbeidsinspectie en 
Inspectie van den Havenarbeid en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Machinist. 
Opzichter. 

Rijksverzekeringsbank. 

In Bijlage B I : 
In groep 5 wordt na de afdeeling Land 

bouw en Visscherij en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Electricien-monteur. 
In groep 6, afdeeling Sociale Zaken, ver

valt het onderdeel Rijksverzekeringsbank 
met het ambt van Opzichter-concierge. 

XXXV. In bijlage A I : 
In schaal 60, afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, onderdeel Krankzinnigenwezen, 
wordt vóór de bestaande inschrijving opge
nomen: Administratief ambtenaar bij het 
Rijkskrankzinnigengesticht te Grave. 

In schaal 128, afdeeling Blnnenlandsche 
Zaken, vervalt het onderdeel Krankzinni
genwezen met het ambt van Boekhouder
kassier bij het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Grave. 

Na schaal 142 en hetgeen daaronder is ver
meld, wordt opgenomen: 

SCHAAL 142a. 
f 1980-f 3420, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f x8o. 
Blnnenlandsche Zalrnn. 

Krankzinnigenwezen. 
Boekhouder-kassier bij het Rijkskrankzinni

gengesticht te Grave. 

XXXVI. In bijlage A I: 
In schaal 28, afdeeling Blnnenlandsche 
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Zaken, wordt als eerste inschrijving opgeno
men: 

Krankzinnigenwezen. 
Ambtenares voor bijzondere diensten bij het 

Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel. 
In schaal 6x , afdeeling Blnnenlandsche 

Zaken, vervallen onder het onderdeel Krank
zinnigenwezen de ambten van Hoofd der 
huishouding bij het Rijkskrankzinnigenge
sticht te Woensel en Hoofd der wasscherij bij 
het Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel. 

In schaal 93, afdeeling Blimenlan<lsche 
Zaken, wordt als eerste inschrijving opgeno
men: 

Krankzinnigenwezen. 
Administratief ambtenaar xe klasse bij het 

Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel. 
Hoofd der huishouding bij het Rijkskrank

zinnigengesticht te Woensel. 
Hoofd der wasscherij bij het Rijkskrankzin

nigengesticht te Woensel. 

XXXVII. In bijlage B I: 
In groep 3, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt de punt achter 
,,Sluis- en stuwknecht" gewijzigd in een kom. 
ma en wordt aan dat ambt toegevoegd: voor 
zoover niet afzonderlijk genoemd. 

In groep 4, afdeeling ~aterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt na " Rijkswacht
houder-kanaalwachter te Vreeswijk" opgeno
men: Sluis- en stuwknecht bij de sluis. en 
stuwwerken te Belfeld, G rave, Linne, Lith, 
Roermond en Sambeek. 

In groep sa, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt na "2e Machi
nist, machinist-stoker of hulpmachinist bij 
het veer te Velsen" opgenomen: 

Sluis. en stuwwachter bij de sluis- en 
stuwwerken te Belfeld, Grave, Linne, Roer
mond en Sambeek, terwijl na "Sluiswachter" 
wordt opgenomen: 

x O • onmiddellijk vóór "Gorinchem" enz.: 
Born; 

2 0 . 

3 0. 
na "Katerveer": Maasbracht; 
na "Nieuwezijlen": Nijmegeq. 

Roosteren. 
XXXVIII. In bijlage A I: 
In schaal 90, afdeeling Sociale Zaken, on

derdeel Inspectie Volksgezondheid, wordt in 
plaats van de bestaande inschrijving gelezen: 
Adjunct-commies bij het bureau van de 
Hoofdinspecteurs en de geneeskundige In
specteurs der Volksgezondheid, zoomede bij 
het bureau van den Inspecteur der Volksge
zondheid, afdeeling Drankbestrijding. 

XXXIX. In bijlage E: 
Onder het hoofd "Derde klasse" wordt in 

plaats van "Eijsden L. " gelezen: Eijsden (ge. 
deelte, op 3x December 1942 tot de derde 
klasse behoorende) L. 

F. Gerekend van x Februari 1943 : 
XL. In bijlage A I: 
In schaal 233, afdeeling Waterstaat, on

derdeel Rijkswaterstaat, wordt in plaats van 
,,Adjunct-hoofdingenieur van den algemee-
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nen dienst" gelezen: Hoofd van den Meet
kundigen Dienst te Delft. 

G. Gerekend van 1 Maart 1943: 

XLI. In bijlage A I: 
In schaal 41, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, vervalt "Hulpsluismees
ter te Neuzen' '. 

In schaal 67, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt na "Sluis- en 
stuwmeester te:" en hetgeen daarachter is 
vermeld, opgenomen: 
Sluismeester aan de Middensluis te Terneu

zen. 
Sluismeester aan de Oostsluis te Terneuzen. 

In schaal 83, afdeeling ,vaterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt als eerste in
schrijving opgenomen: Sluismeester aan de 
Westsluis te Terneuzen. 

In schaal 94, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, vervalt "Sluismeester 
te Neuzen". 

In schaal 179, afdeeling Waterstaat, on
derdeel Rijkswaterstaat, wordt in plaats van 
,,Havenmeester te Neuzen" gelezen : Haven
meester te Terneuzen. 

In bijlage B I: 
In groep 4, afdeeling " ' aterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt in plaats van 
,,Kanaalwachter te Hembrug" gelezen: Ka
naalwachter. 

In gro'ep 4a, afdeeling Waterstaat; onder
deel Rijkswat.erstaat, wordt in plaats van 
,,Sluiswachter te Neuzen" gelezen : Sluis
wachter te Terneuzen. 

H . Gerekend van 1 Juli 1943 : 

XLII. In bijlage C: 
In Hoofdstuk V (Inrichtingen voor lager 

onderwijs) wordt het slot van artikel 11 ge• 
wijzigd in dien zin, dat dit komt te luiden als 
volgt: Is hij als vast onderwijzer aan eene 
school verbonden en belast met de waarne
ming van het hoofdschap van eene lagere 
school, dan geniet hij eene wedde, welke 
overeenkomt met hetgeen hij op den voet van 
de vorenstaande bepalingen zou genieten, 
indien hij voor vast tot hoofd was aangesteld, 
mits de waarneming een tijdvak van 60 ach
tereenvolgende dagen overschrijdt. In alle 
overige gevallen blijft hij in het genot van de 
voor hem, geldende jaarwedde. 

XLIII. Met ingang van 1 October 1943: 

In bijlage E: 
Onder het hoofd D e rde · klasse wordt na 

"Wierden 0." ingelascht: Wieringermeer 
N.H. 

Artikel 2. 

In afwijking van het vermelde in artikel 1, 

sub XLIII, hiervoren, blijft ook na 1 October 
1943 de bijzondere regeling dd. 28 Februari 
1928, No. 5, krachtens welke voor de Rijks
ambtenaren, geplaatst in de11 Wieringermeer
polder, de standplaatsaftrek, bedoeld in ar
tikel 2 van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren, voorloopig beperkt is 
gebleven tot 4 pct., van kracht voor ambte-
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naren, in de gemeente Wieringermeer reeds 
in dienst op den eerstgenoemden datum. 

Artikel 3. 
In mijn beschikking betreffende wijziging 

en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 van 21 
November 1942 (Nederlandsche Staatscou
rant van 25 November 1942, No. 230) wordt 
onder XV voor: ,.Onder het hoofd f 1800 ten 
hoogste, afdeeling Justitie, onderdeel Rijks
tucht- en opvoedingswezen, wordt in plaats 
van de bestaande inschrijvingen opgeno
men:" gelezen: Onder het hoofd f 1800 ten 
hoogste, afdeeling Justitie, onderdeel Rijks
tucht- en opvoedingswezen, wordt de in
schrijving " Secretaris van den Voogdijraad 
te:" en het daarachter vermelde vervangen 
door het navolgende: . 

Artikel 4. 

Deze beschikking wordt geplaatst in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B . Z., K. J . FREDERIKS. 

(Stct . no. 145) 
19 Juli 1943. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken, No. 12008 
B.B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht), betreffende wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Hooge
zand en Slochteren. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
79'1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezetteNederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Met ingang van 1 Augustus 1943 
wordt de grens tusschen de gemeenten Hoo
gezand en Slochteren zoodanig gewijzigd, 
dat de nieuwe grens zal komen te loopen als 
volgt: 

Van het snijpunt van de thans bestaande 
grens tusschen de gemeenten Hoogezand en 
Slochteren met de noordelijke boordvoorzie
ning van het nieuwe omsnijdingskanaal om 
Hoogezand en Sappemeer, zijnde een punt 
op ongeveer 345 m, in noordwestelijke rich
ting langs de genoemde grens gemeten, van 
de Vrouwenlaan verwijderd, volgt de nieuwe 
grens de vermelde boordvoorziening tot het 
snijpunt van deze boordvoorziening met de 
thans bestaande grenslaan langs het Winkel
hoeksterdiep tusschen Hoogezand en Sappe~ 
meer, zijnde een punt op ongeveer 165 m, in 
zuidelijke richting langs de genoemde grens
laan gemeten, van het midden v an het 
Abramsdiepje verwijderd. 

Onder de in de vorige alinea vermelde 
boordvoorziening wordt verstaan die, welke 
thans gedeeltelijk is aangelegd in rijshout en 
voor het overige gedeelte door den dienst van 
den Provincialen Waterstaat te Groningen 
op het terrein met palen zal worden aange
duid. 

2. 1. De machten en de ambtenaren van 
de gemeenten Hoogezand en Slochteren oefe-
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nen, te rekenen van den datum der grens
wijziging, hun bevoegdheden uit in het on
derscheidenlijk aan deze gemeenten toe te 
voegen gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor de overgaande gebieden geldende 
rechtsvoorschriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd .gezag anders zal zijn 
bepaald. Het bevoegd gezag der gemeenten 
Hoogezand en Slochteren is verplicht binnen 
twee jaren na den datum van ingang van 
deze grenswijziging te bepalen, welke ge
meentelijke besluiten in het gebied dezer ge
meenten zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of invoeren van gemeentelijke besluiten me
dewerking van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepalingen is voorgeschreven, 
is deze mede vereischt voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeentelijke 
besluiten in de overgaande gebieden. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op de overgaande gebie
den, over een belastingjaar, dat vóór den 
ingang dezer 'grenswijziging is aangevangen, 
blijft voorbehouden aan de machten en amb
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gemeente, waarvan het gebied is afgeschei
den. 

3. 1. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel u, derde lid, van de Eerste beschik~ 
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verschenen, in 
de gewijzigde gemeenten het getal inwoners, 
dat op 1 Augustus 1943 volgens de bevol
kingsregisters der betreffende gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door den Commis
saris der provincie Groningen, de burge
meesters der gemeenten Hoogezand en 
Slochteren gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meenten, zooals deze krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd, vanaf den datum van 
den overgang als ingezetenen van de betref
fende gemeenten beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied eener gemeente, dat ingevolge deze be
schikking deel gaat uitmaken van een andere 
gemeente, worden geacht van af den datum 
van vestiging hun werkelijke woonplaats te 
hebben gehad in deze andere gemeente. 

4. I. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder c, juncto ar
tikel g der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
no. 388), sedert gewijzigd, wordt deze be
schikking geacht in werking te treden op 
1 Januari 1944. 

2. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeente Slochteren over het uit-
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keeringsjaar 1943 vast te stellen uitkeering 
wordt berekend per inwoner dier gemeente 
op 31 December 1942. 

3 . Voor iederen inwoner, die op 31 -De
cember 1942 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking vari de gemeente 
Slochteren naar de gemeente Hoogezand 
overgaat, keert de eerstgenoemde gemeente 
aan de gemeente Hoogezand een bedrag uit, 
gelijk aan vijf twaalde gedeelten van het in
gevolge het tweede lid berekende bedrag per 
inwoner. 

ó. 1. De uitkeering door het Rijk wegens 
aan de gemeente Slochteren toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen 
en de daarvoor in de plaats tredende uitkee- . 
ringen, b etrekking hebbende op het belas
tingjaar 1943 en de daaraan voorafgaande 
belastingjaren, welke zijn of worden opgeno
men in de boekingstijdvakken 1942/1943 en 
1943/1944, worden vanaf den datum van in
gang van deze grenswijziging gedaan aan ge
noemde gemeente, ook voorzoover deze be
treffen het van haar afgescheiden gebied. 

2. De gemeente Slochteren draagt van de 
in het vorige lid bedoelde uitkeeringen over 
het belastingjaar 1943, voor zoover zij be
trekking hebben op het van haar afgeschei
den gebied, aan de gemeente Hoogezand zoo
veel twaalfde gedeelten van de verkregen op
brengst over, als er na het tijdstip van den 
gebiedsovergang maanden in het loopende 
belastingjaar overblijven. Voor zoover noo
dig wordt het bedrag van deze gedeelten 
vastgesteld door den inspecteur der belastin
gen te Hoogezand. 

li. 1. De rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeenten Hoogezand 
en Slochteren, betrekking hebbende op of 
gelegen in het van deze gemeenten afge
scheiden gebied, met uitzondering van die, 
voortvloeiende uit geldleeningen, gaan over 
op de gemeente, waaraan het bedoelde ge
bied wordt toegevoegd, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechten en bezittingen overschrijving in open
bare registers eischen, is de burgemeester 
van de gemeente, op wier naam het recht of 
de bezitting overgaat, verplicht daarvoor 
zorg te dragen. 

3. Indie n de Commissaris der provincie 
Groningen van oordeel is, dat in verband 
met het bepaalde in het eerste lid ,' een ver
rekening tusschen de betreffende gemeenten 
dient plaats te hebben, bepaalt hij het be
drag en de wijze van betalen daarvan. 

4. De Commissaris der provincie Gronin
gen kan bepalen, dat de in het vorige lid be
doelde verrekening zal geschieden door ge
heele of gedeeltelijke overdracht van effec
tenbezit der betreffende gemeenten. 

7. 1. Alle kadastrale en andere stukken 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied: 
dat krachtens deze beschikking naar een 
andere gemeente overgaat, worden zoo noo
dig in overeenstemming gebracht met artikel 
·, dezer beschikking en overgedragen aan die 
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andere gemeente of gedurende ten minste 
dertig jaren na den ingang van deze grens
wijziging bewaard door de gemeente, waar
toe het gebied vóór den datum van ingang 
dezer grenswijziging behoor.de. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkee
rig het recht , te allen tij dé kosteloos in2age 
te nemen van hun gemeehte-aFchieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander voor 
zoover betreft het gebied, hetwelk van hun 
gemeente is afgescheiden of aan hun gemeen
te is toegevoegd. 

8. De burgemeester der gemeente Sloch
teren zendt op den dag, voorafgaande aan 
dien van deze grenswijziging, aan den burge
meester der gemeente Hoogezand, na daar
van afschrift te hebben gehouden, het deel 
van het tot het bevolkingsregister behooren
de persoonsregister, hetwelk betrekking heeft 
op de personen, welke op den dag, vooraf
gaande aan dien van den gebiedsovergang, 
gevestigd zijn in het van eerstgenoemde naar 
laatstgenoemde gemeente overgaande ge
bied; dit deel wordt samengevoegd met het 
bevolkingsregister der gemeente Hoogezand. 

9. r. De inwoners van het naar de ge
meente Hoogezand overgaande gebied, die 
op of na 1 Augustus 1943 werkloos zijn of 
worden, zullen onmiddellijk opgenomen wor
den in de steunregeling van deze gemeente 
of aldaar tot de werkverruiming worden toe
gelaten, indien en voor zoover zij daarvoor, 
op grond van de regelen, welke in de ge
meente Hoogezand gelden, in aanmerking 
komen. Ten aanzien van de vestigingsvoor
schriften blijft te hunnen opzichte de rege
ling van kracht, welke in de gemeente Sloch
teren g::ild. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverruiming geschie
den met inachtneming van de door den Se
cretaris- Generaal van het Departement van 
Sociale goedgekeurde steuntarieven en werk
verruimingsloonen. 

10. r. De kosten voor verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge de arti
kelen 30, 39 of 39bis der Armenwet worden 
voldaan uit de kas der gemeente Slochteren, 
komen, voor zoover deze armen door deze 
gemeente of door het hooger gezag geacht 
werden hoofdverblijf of woonplaats, in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek, te hebben 
in het overgaande gebied, te rekenen van den 
datum dezer gre nswijziging, voor rekening 
van de gemeente Hoogezand. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 of .39bis der Armenwet worden de per
sonen, die op de onderscheidenlijk in .die ar
tikelen bedoelde tijdstippen hoofdverblijf of 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in het overgaande gebied, 
vanaf .den datum van ingang van deze grens
wijziging geacht hoofdverblijf of woonplaats, 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek, te 
hebben gehad in de gemeente Hoogezand. 

1943 

11. r. Met ingang van het in artikel 1 
genoemde tijdstip wordt het maximum-aan
tal vergunningen voor de gemeente Hooge
zand vastgesteld op 28 en het maximum
aantal verloven A op 15. In deze getallen 
kan wijziging worden gebracht op de wijze, 
aangegeven in artikel 6 en in artikel 40, 
juncto artikel' ·6, der Drankwet (Staatsblad 
1931, no. 476). ' 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 1 7 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, no. 476) van een gemeente, welker ge
bied krachtens deze beschikking gedeeltelijk 
naar een andere gemeente overgaat, en die 
destijds op deze lijsten zijn geplaatst, nadat 
op een hunnerzijds ingediend verzoek om 
vergunning, onderscheidenlijk verlof A, voor 
één of meer lokaliteiten, gelegen in het over
gaande gebied, een afwijzende beschikking 
was genomen, uitsluitend op grond·, dat het 
vastgestelde maximum der vergunningen,on
derscheidenlijk verloven A, was bereikt, wor
den, indien belanghebbenden vóór 1 Sep
tember 1943 een daartoe strekkend verzoek 
richten tot den burgemeester der gemeente, 
waaraan het gebied, waarin het lokaal (de 
lokalen) gelegen is (zijn), wordt toegevoegd, 
overgeschreven op de overeenkomstige lijs
ten van de laatstbedoelde gemeente. 

3. · De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de gemeente, waaraan het gebied 
wordt toegevoegd, zal geschieden, wordt be
paald naar de dagen, waarop de verzoeken 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op 
deze lijsten zijn geplaatst, bij het betrokken 
gemeentebestuur zijn ingekomen , de in leef
tijd oudere verzoeker voorgaat en dat bij 
gelijken ouderdom het lot beslist. 

4. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het tweede lid, is ingekomen, 
geeft de burgemeester van de gemeente, 
waaraan het gebied, waarin het lokaal (de 
lokalen) gelegen is (zijn), wordt toegevoegd 
daarvan kennis aan den burgemeester der 
gemeente, waarvan dit gebied is afgeschei
den. Deze schrapt den naam van den ver
zoeker van de in zijn gemeente geldende 
overeenkomstige lijst. 

12. Voor zoover in deze beschikking of in 
andere wettelijke voorschriften niet anders 
is bepaald, worden geschillen omtrent de toe
passing van deze beschikking beslist door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment va,;, Binnenlandsche Zaken, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

13. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staat
courant. 

's~'Gravenhage, 1g Juli 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 
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(Stc t. no. 147) 
21 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Financiën, tot aanvulling van de Ver
ordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied be
treffende waardeloosverklaring der bank
biljetten van 500 en van 1000 gulden. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met ·de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt ingevolge artikel· 6 
van de Verordening N°. 29/1943 betreffende 
waardeloosverklaring der bankbiljetten van 
500 en van 1000 gulden bepaald : 

Art. 1. De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën is in bijzondere 
uitzonderingsgevallen, volgens eigen oordeel, 
gerechtigd om bankbiljetten van 500 en van 
1000 gulden van in het binnenland gevestigde 
eigenaren na 31 Maart 1943 te doen aannemen 
en na 15 April 1943 aan de Nederlandsche 
Bank ter inwisseling te doen overleggen. 

2. Het bepaalde in artikel 3 der Verorde
ning No. 29/ 1943 geldt uitsluitend ten aanzien 
van in het binnenland gevestigde personen, 
die bij het in werking treden van die Verorde
ning eigenaar waren van de in artikel 1 van 
die Verordening genoemde bankbiljetten. 

3. I. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden op 14 Maart 1943. 

2. Het wordt aangehaald als: Eerste Aan
vullingsbesluit Waardeloosverklaring Bank
biljetten. 

Deventer, 21 Juli 1943. 
De wnd. S .-G. v. h. Dep . v. F ., 

M. ROST VAN TONNINGEN . 

(Stct. no. 147) 
21 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Financiën, ter uitvoering en aanvul
ling van de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende waardeloos
verklaring der bankbiljetten van 500 en 
van 1000 gulaen. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt ingevolge artikel 6 
van de Verordening N°. 29/1943 betreffende 
waardeloosverklaring der bankbiljetten van 
500 en van 1 ooo gulden bepaald: 

Art. 1. Met afwijking in zooverre van 
hetgeen is bepaald bij artikel 3 der Verorde
ning N°. 29/1943 : 

1 . is de administratie der belastingen be
voegd, de tegenwaarde van de ingeleverde 
biljetten geheel of gedeeltelijk niet te gebrui
ken "tot delging van belastingen op den voet 
van genoemd artikel ; 

2. is de administratie der belastingen 
steeds bevoegd een onderzoek in te stellen 
naar de fiscale omstandigheden van den 
persoon, die de biljetten heeft ingeleverd, 
en de tegenwaarde van de ingeleverde bil-
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jetten in te houden tot dekking van eventueel 
na te vorderen belastingen, onkosten, straf
fen en kosten . 

2. De administratie der belastingen is be
voegd , het gebruiken van de tegenwaarde 
van de in artikel 1 der Verordening N°. 
29/1943 genoemde bankbiljetten tot delging 
van belastingen, onkosten, straffen en andere 
schulden aan den Staat, alsmede de geheele 
of gedeeltelijke restitutie van die tegenwaar
de afhankelijk te stellen van het afleggen door 
een persoon, die de biljetten heeft ingeleverd, 
van een plechtige verklaring, waarbij hij be
vestigt, dat hij bij het in werking treden van 
genoemde Verordening eigenaar daarvan 
was. 

3. Indien een onderzoek naar de fiscale 
omstandigheden van den persoon, die de bil
jetten heeft ingeleverd, daartoe naar haar 
meening aanleiding geeft, is de administratie 
der belastingen bevoegd, het gebruiken van 
de tegenwaarde tot delging van belastingen, 
onkosten, straffen en kosten, alsmede de ge
heele of gedeeltelijke restitutie van d e tegen
waarde afhankelijk te stellen van het a fleg
gen door den bedoelden persoon van een 
plechtige verklaring betreffende feiten, welke 
zij voor de beoordeeling van zijn fiscale om
standigheden van belang acht. 

4. 1. Indien de administratie der belas
tingen de gegevens, benoodigd voor de uit
voering van hetgeen bij of krachtens de 
Verordening N°. 29/ 1943 is bepaald, naar haar 
meening niet of niet volledig kan verkrijgen 
van den persoon, die de biljetten heeft in
geleverd, is zij bevoegd andere personen uit 
te noodigen tot het verstrekken van inlich
tingen daaromtrent . Zij is mede bevoegd, die 
personen uit te noodigen tot het afleggen van 
een plechtige verklaring betreffende de door 
hen verstrekte inlichtingen. 

2. Hij, aan wien een uitnoodiging ingevol
de het vorig lid is gedaan, is gehouden daar
aan te voldoen. 

3. De bloed- of aanverwanten in de rechte 
lijn, die in de zijlijn tot den derden graad in
gesloten, alsmede de echtgenoot of vroegere 
echtgenoot van den persoon, die de biljetten 
heeft ingeleverd, kunnen zich van het ver
strekken van inlichtingen verschoonen. De 
artikelen 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat raads
lieden en vertegenwoordigers in zake R ijks
belastingen zich niet kunnen verschoonen 
van het verstrekken van inlichtingen be
treffende feiten, van welke zij in hun hoeda
nigheid hebben kennisgenomen, tenzij zij door 
het verstrekken van die inlichtingen hun op
drachtgevers aan het gevaar eener straf
rechtelijke veroordeeling zouden blootstel
len . Mede kunnen zich niet van het verstrek
ken van inlichtingen verschoonen krediet
instellingen in den zin van het Besluit N°. 
225/ 1941 betreffende het bank- en krediet
wezen. 

5. 1. De in de artikelen 2, 3 en 4 van dit 
besluit bedoelde verklaring wordt als volgt 
bevestigd: 

"Ik verklaar, dat ik naar mijn beste weten 
de geheele waarheid en niets dan de waarheid 
heb gezegd.". 

Zij wordt afgelegd ten overstaan van een 

K . 2663 
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inspecteur der belastingen. Deze kan be
palen, dat de verklaring wordt afgelegd door 
een vertegenwoordiger van den persoon, die 
de biljetten heeft ingeleverd, onderscheiden
lijk van den persoon, die is uitgenoodigd tot 
het verstrekken van inlichtingen. 

2. Van het afleggen van de verklaring, 
alsmede van de feiten, waarop zij betrekking 
heeft, wordt proces-verbaal opgemaakt, het
welk door hem, die haar heeft afgelegd, als
mede door den inspecteur der belastingen, 
wordt onderteekend. De verklaring wordt ge
acht niet te zijn afgelegd, alvorens het pro
ces-verbaal is onderteekend. 

6. Hij, die de· biljetten heeft ingeleverd, 
alsmede hij, die ingevolge artikel 4 inlichtin
gen moet verstrekken, is, desgevorderd, ge
houden aan de administratie der belastingen 
inzage te verleenen van alle boeken en andere 
geschriften, waarvan de kennisneming voor 
de uitvoering van hetgeen bij of krachtens 
de Verordening N°. 29/ 1943 is bepaald, van 
nut kan zijn. 

7. 1. H et in artikel 3, eerste lid, der Ver
ordening N°. 29/1943 bedoelde belasting
kantoor gaat niet tot het gebruiken van de 
tegenwaardevan de ingeleverde biljetten of tot 
restitutie over, vóórdat het daartoe door den 
inspecteur der belastingen, onder wiens in
spectie de persoon, die de biljetten heeft in
geleverd, bij het in werking treden van de 
Verordening N°. 29/1943 gevestigd was, is 
gemachtigd . In de machtiging bepaalt de 
inspecteur de belastingen, onkosten, straffen 
etT kosten, tot welker delging de tegenwaarde 
der biljetten zal .worden aangewend, zulks 
met inachtneming van de bij artikel 3, 
tweede en derde lid , der Verordening N°. 
29/1943 voorgeschreven rangorde. De inspec
teur zendt een afschrift van de machtiging 
aan den persoon, die de biljetten heeft in
geleverd. 

2. De met de in de machtiging genoemde 
belastingen in verband staande vervolgings
kosten, interesten en andere kostei, worden 
telkens verrekend vóór de schuld, waarmede 
zij ia verband staan. 

3. Omtrent de gevallen, waarin, en de 
wijze, waarop verrekening van de in artikel 3, 
derde lid, der Verordening N°. 29/1943 be
doelde andere schulden aan den Staat van 
den persoon, die de biljetten heeft ingeleverd, 
dient te geschieden, beslist de Secretaris
Generaal van het Depart. van Financiën. 

8 . Restitutie op den voet van artikel 3 der 
V t:rordening N°. 29/1943 geschiedt uitsluitend 
door overschrijving op een rekening van den 
rechthebbende bij den Postchèque- en giro
dienst of op een te zijnen name staande reke
ning bij een bank of een spaarbank. Indien 
het voor restitutie in aanmerking komende 
bedrag niet meer beloopt dan vijfhonderd 
gulden, is de administratie der belastingen 
bevoegd, dat bedrag in contanten uit te 
keeren. 

9. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën is bevoegd, voor be
paalde gevallen of groepen van gevallen te 
gemoet te komen aan onbillijkheden van 
-0verwegenden aard, welke zich bij de uit- · 
voering van hetgeen bij of krachtens de Ver
-Ordening No. 29/1943 is bepaald, mochten 
voordoen. 

Aanvulling L. & S. 1943 

1943 

10. 1. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste drie jaren wordt gestraft hij, die een ver
klaring, als is bedoeld in artikel 2, 3 of 4 van 
dit besluit, voor zich zelf of voor een ander, 
opzettelijk valschelijk aflegt. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren worpt gestraft hij; die, ter voldoe
,!Îng aan de hem bij artikel o van dit besluit 
opgelegde verplichting, opzettelijk een valsch 
of vervalscht boek of ander geschrift ter in
zage aanbiedt. 

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden wordt gestraft hij, die opzettelijk 
niet voldoet aan een hem bij artikel 4 of 6 
van dit besluit opgelegde verplichting. 

11. 1. Indien een b ij dit besluit strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

12. De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. Met 
de opsporing er van zijn mede belast de 
ambtenaren van 's Rijks belastingen. 

13. I. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden op 14 Maart 1943. 

2. Het wordt aangehaald als: Tweede Aan-} 
vullingsbesluit Wáardeloosverklaring Bank
biljetten. 

Deventer, 21 Juli 1943. 
De Wnd. S.-G. u. d. D ep. van F., 

(Stct. no. 191) 

M. ROST V1\N TONNlNGEN. 
H. PosTMA. 

21 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, N°. 103a O.W.K., tot ver
lenging van den werkingsduur van eeni
ge bepalingen inzake de bevoegdheid om 
onderwijs te geven in de Duitsche taal. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming mef de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Tot 1 September 1944 wordt de werkings
duur verlengd van: 

a. artikel IV van het besluit van 20 Sep
tember 1941, houdende nadere voorwaarden 
betreffende de inrichting van het leerplan 
van het zevende leerjaar van scholen voor 
gewoon lager onderwijs; 

b. artikel 2 van het besluit van 26 Octo
ber 1942, n°. 297 O.W.K., betreffende het 
instellen van een diploma van geschiktheid 
tot het geven van Jager onderwijs in de 
Duitsche taal. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking 1 September 
1943. 

Apeldoorn, 21 Juli 1943. 
S.-G. u. h. Dep. u. 0., W. en K., J. VAN DAM. 
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(Stct. no. 184) 
23 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
de artikelen 221 1 223 en 344 der Inva
liditeitswet. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 221 der Invaliditeitswet 
wordt als volgt gewijzigd: 

Aan dat artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

9. De b ~palingen van dit artikel zijn 
m ~'de van toepassing op de dienstplichtigen, 
bedoeld in artikel 1 van het Capitulanten
reglement 1935.". 

2. Artikel 223 der Invaliditeitswet wordt 
als volgt gewijzigd: 

Tusschen lid 2 en lid 3 van dat artikel 
wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, luidende: 

3. De bepalingen van dit artikel zijn 
m~de van toepassing over den tijd, vrijwillig 
in werkelijken dienst doorgebracht . 

a. krachtens artikel 33 der Dienstplicht
w •t m?t uitzondering van den tijd, doorge
br~a~ht als dbnstplichtige, bedoeld in artikel 
1 van het Capitulantenreglement 1935; 

b. op grond van artikel 3, lid 4 1 der 
Dienstplichtwet, waarvan de Minister van 
D !fensie heeft b?paald, dat voor toepassing 
van de Invaliditeitswet de verplicht-ver
zekerde niet als "vrijwilliger, doch als dienst
plichtige moet worden beschouwd.". 

Het cijfer "3", geplaatst vóór het derde 
lid wordt vervangen door het cijfer "4". 

3. Aan artikel 344 der Invaliditeitswet 
wordt een nieuw lid k toegevoegd, luidende: 

k. tegen de vaststelling van het bedrag, 
bedoeld in artikel 41 1 rode lid, en tegen de 
weigering artikel 41 1 rode lid, toe te passen, 
voor den werkgever.". 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging, met terugwerkende 
kracht, voor zooveel de artikelen 1 en 2 be
treft, tot I Maart 1939. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 23 Juli 1943. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 185) 
24 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende ongevallen
verzekering van laadploegen. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 d ~r Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt b epaald: 

Art. 1. 1. Degenen, die deel uitmaken 
van een laadploeg, als bedoeld in artikel 3 
van de Verordening N°. u6/ 1942 var den 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied ter bespoediging van het in
en uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer, zijn, voor zoover ter 
zake van hun werkzaamheden in de laad
ploeg d e bepalingen der Ongevallenwet 1921 
niet reeds op hen van toepassing zijn, ver
zekerd t egen geldelijke gevolgen van onge
vallen, h ,m in verband met die werkzaam
heden overkomen. 

2. Op die in het eerste lid bedoelde ver
zekering zijn van toepassing de bepalingen 
der Ongevallenwet 1921 en de bepa,ingen 
der Beroepswet, a ismede de ingevolge deze 
wetten uit gevaardigde Koninklijke besluiten 
en ministerieele beschikkingen, voor zoover 
daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken. 

2. Voor de in artikel 1 b edoelde personen 
wordt als werkgever beschouwd de gemeente, 
waarin de laadploeg, waarvan zij deel uit
maken, is samengesteld. 

3. r. Alle geldelijke schadeloosstellingen 
worden naar een door den burgemeester vast
gesteld dagloon berekend . Deze vaststelling 
geschiedt tegelijk met de aanwijzing als lid 
van de laadploeg. 

2. Voor hen, die bij het in werking treden 
van dit b esluit reeds als lid van de laadploeg 
zijn aangewezen, wordt het dagloon binnen 
een maand na het in werking treden van dit 
besluit vastgesteld. 

3. Bij de vaststelling van het dagloon 
wordt zooveel mogelijk rekening gehouden 
met door den verzekerde uit anderen hoofd 
genoten loon of inkomen. Met inachtneming 
van het vorenstaande wordt het dagloon be
paald op f 2.50, f 3, f 3 .50, f 4, f 4.50, f 5, 
f 5.50, f 6, f 6.50, f 7, f 7.50 of f 8. 

4. Van het vastgestelde dagloon wordt 
aanteekening gehouden in een daarvoor be
stemd register , dat door of namens de Raden 
van Arbeid wordt gecontroleerd. Een ge
waarmerkt uittreksel uit dit register moet 
door den burgemeester op eerste aanvrage 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid worden verstrekt. 

5. Indien een persoon, als bedoeld iri het 
eerste lid van artikel 1, op een dag als lid van 
een laadploegwerkzaamheden verricht, wordt 
hij geacht op dien dag ter zake van die werk
zaamheden het ingevolge artikel 3 vastge
stelde dagloon te hebben verdiend. Dit dag
loon moet over dien dag op de loonlijst of het 
stuk, dat de gemeente verplicht is aan te 
houden in plaats van de loonlijst, worden 
verantwoord. 

6. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan nadere 
voorschriften geven ter uitvoering van het in 
dit besliut bepaalde. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 24 Juli 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 187) 

27 Juli I943· BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal v. h . Departement 
van Binnenlandsche Zaken, No. 12350 
B .B . (Bureau Staats- en Administratief 
Recht), betreffende wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Smallin
gerland, Achtkarspelen en Tietjerkste
radeel (dorp Rottevalle). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Met ingang van 1 October 1943 
wardt de grens tusschen de gemeenten Acht
karspelen, Smallingerland en Tietjerkstera
deel zoodanig gewijzigd, dat het geheele dorp 
Rottevalle tot de gemeente Smallingerland 
komt te behooren . 

A. De nieuwe grens tusschen de gemeen
t en Tietjerksteradeel en Smallingerland zal 
loopen als volgt : 

vanaf het punt, waar de bestaande grens 
door de hartlijn van de Tiekesloot den weste
lijken oever van de Leijen bereikt, loopt de 
nieuwe grens in oostelijke richting in een 
rechte lijn naar het punt, waar de noord- . 
oostelijke oever van de Leijen de kadastrale 
grens tusschen de perceelen, gemeente Oos
termeer, Sectie B , nos. 557 en 555, snijdt, 
vervolgens langs laatstbedoelde kadastrale 
grens en langs die tusschen de perceelen 556 
en 558, van dezelfde gemeente en Sectie, tot 
aan het midden van de Oude Lits of Katte
gasterwijk, vanaf dit punt in ongeveer Zuid
Oostelijke richting met een enkele afbuiging 
naar het Zuid-Westen, door de hartlijn van 
de Oude Lits voornoemd (perceelen gemeen 
te Oostermeer, Sectie B, nos. 556, 554, 856, 
857, 936), tot het Zuid-Westelijke verlengde 
van de Noord-Westelijke kadastrale schei
ding van het perceel, gemeente Oostermeer, 
Sectie B , no. 934, verder langs dit verlengde 
en de Noord-Westelijke- en de Noordelijke 
kadastrale grens van het voornoemde per
ceel, gemeente Oostermeer, Sectie B, no. 934, 
om vervolgens in ongeveer Noord-Oostelijke 
richting af te buigen langs de Noord-Weste
lijke kadastrale grens van den betonweg Rot
tevalle-Oostermeer, perceel, gemeente Oos
termeer, Sectie B, no. 924, tot het verlengde 
van de Zuid-Westelijke grens van het per
ceel, gemeente Oostermeer, Sectie B, no. 
831; vervolgens in de richting van dat ver
lengde ongeveer Zuid-Oostwaarts over den 
betonweg voornoemd en dan tot de grens 
tusschen de gemeenten Tietjerksterad.eel en 
Achtkarspelen (de Munnike greppel), langs 
de Zuid-Westelijke grenzen van het perceel , 
gemeente Oostermeer, Sectie B, no. 831, 
voornoemd en van de nummers 679,371 , 370 
en 36g en de Noord0 0ostelijke grens van 
perceel 383 van dezelfde gemeente en Sectie, 
vervolgens in Noordelijke richting langs den 
Oostkant van de Munnike greppel (gemeen
te Oostermeer, Sectie B, ongenummerd) tot 
het Westelijk verlengde van de Zuidelijke 
kadastrale grens van het perceel, gemeente 
Drogeham, Sectie E, no. 226; 

1843 

B. De nieuwe grens tusschen de gemeen
t en Achtkarspelen en SmaJli.nger/and zal loo-
pen als volgt: , 

vanaf het punt, waar laatstgenoemde grens 
eindigt in ongeveer Oostelijke richting, tot 
den betonweg Rottevalle-Drogeham en met 
een enkele afbuiging naar het Noorden en 
naar het Zuiden langs de kadastrale schei
ding tusschen de perceelen , gemeente Droge
ham, Sectie E, nos. 226, 222, 219, 216, 212 
eenerzijds en de nos. 227, 940, 221, 220, 215, 
213 anderzijds, langs het verlengde daarvan 
t ot het midden van de vaart, perceel no. 940, 
van dezelfde gemeente en Sectie, Zuidwaarts 
langs dat midden tot het v erlengde van de 
kadastrale grens tusschen de perc.i:elen 2 o 5 
en 206, langs dat verlengde en de grens tus
schen de perceelen 206, 197 eenerzijds en 205, 
203 , 198 anderzijds, langs het verlengde daar
van tot het m idden van de vaart, perceel no. 
940 van dezelfde gemeente en Sectie, Zuid
waarts langs dat midden tot het verlengde 
van de kadastrale grens tusschen de percee
len 191 en 192, langs dat verlengde en de 
grens t usschen de perceelen 192 , 189 eener
zijds en 191, 939 anderzijds, daarna in het 
verlengde hiervan over de Lange Wijk, per
ceel no. 940, alle van dezelfde gemeente en 
Sectie, Zuidwaarts langs de Oostgrens van 
de Lange Wijk tot het verlengde van de ka
dastrale grens tusschen de perceelen, ge
meente Drogeham, Sectie E, nos. 405 en 872, 
verder in ongeveer Oostelijke richting langs 
dat verlengde over den betonweg Rottevalle
Drogeham en daarna langs de Noordelijke 
kadastrale scheiding van perceel, gemeente 
Drogeham, Sectie E, nos. 405 en 863, ver
volgens in ongeveer Zuidelijke richting langs 
de Oostelijke kadastrale grens van de per
ceelen, gemeente Drogeham, Sectie E , nos. 
863, 456, 455, 444 en 447, tot de Noordel. ka
dastrale scheiding van perceel gemeente Sur
huizum, Sectie B, no. 3442, en verder in on
geveer Oostelijke richting langs de Noorde
lijke en in Zuid-Oostelijke richting langs de 
Oostelijke kadastrale grens van perceel no. 
3442 voornoemd, tot de weg Rottevalle
Houtigehage (perceel gemeente Surhuizum 
Sectie B, no. 3745) en tenslotte in ongevee; 
Noord-Oostelijke richting, vanaf de Ooste
lijke grens van perceel no. 3442 voornoemd, 
tot de Oostelijke kadastrale scheiding van 
perceel, gemeent~ Surhuizum, Sectie B, no. 
4158, langs het midden van de Noord-Weste
lijke bermsloot langs den teerweg Houtige
hage- Rottevalle (perceel, gemeente Surhui
zum, Sectie B , n o. 3745) en aldaar aanslui
tend aan de bestaande grens tusschen de ge-

. meenten Achtkarspelen en SmalJingerland. 
2. 1. De machten en ambtenaren van de 

gemeente Smallingerland oefenen, te reke
nen van den datum der grenswijziging, hun 
bevoegdheden uit in het overgaande gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor het overgaande gebied geldende 
rechtsvoorschriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag anders zal 
zijn bepaald. Het bevoegd gezag der gemeen
te Smallingerland is verplicht binnen twee 
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jaren na den datum van ingang ,van deze 
grenswijziging te bepalen, welke gemeente
lijke besluiten in het gebied dezer gemeente 
zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen of invoeren 
van gemeentelijke besluiten medewerking 
van hooger gezag bij kracht van wet heb
bende bepalingen is voorgeschreven, is deze 
mede vereischt voor hetvervallen of van toe
passing verklaren van gemeentelijke beslui
ten in het overgaande gebied. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op het overgaande ge
bied, over een belastingjaar, dat vóór den 
ingang dezer grenswijziging is aangevangen, 
blijft voorbehouden aan de machten en amb
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gemeente, waarvan het gebied is afgeschei
den. 

3. 1. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel II, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk dé 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn versche
nen, in de gewijzigde gemeenten het getal 
inwoners , dat op 1 October 1943 volgens de 
bevolkingsregisters der betreffende gemeen
ten aanwezing is, zooals dit door den Com
missaris der provincie Friesland, de burge
meesters d er betrokken gemeenten gehoord, 
wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meenten, zooals deze krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd, vanaf den datum van 
den overgang als ingezetenen van de betref
fende gemeente beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking deel 
gaat uitmaken van de gemeente Smallinger
land, worden geacht vanaf den datum van 
vestiging hun werkelijke woonplaats te heb
ben gehad in deze gemeente. 

4. 1 . Aan ambtenaren van de bij deze 
grenswijziging betrokken gemeent:en, die ten
gevolge van deze grenswijziging genoopt zijn 
te verhuizen, worden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten worden vóór de verhui
zing vanwege den burgemeester geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij den burgemeester, die, 
indien de schatting wordt overschreden en de 
declaratie naar het oordeel van den burge
meester te hoog is, het bedrag bepaalt, dat 
als vergoeding wordt toegekend . 

ó. 1. Voor de vaststelling der uitkeering, 
ingevolge artikel :cl - onder c, juncto artikel 9 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 
388), sedert gewijzigd, wordt deze beschik
king geacht, in werking te treden op 1 J anu
ari 1944. 
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2 . D e met toepassing van het eersÎe lid 
voor de gemeenten Achtkarspelen en Tiet
jerksteradeel over het uitkeeringsjaar 1943, 
vast te stellen uitkeeringen worden berekend 
per inwoner dier gemeenten op 31 December 
1942. 

3. Voor eiken inwoner, die op 31 Decem
ber 1942 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeen
ten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel naar 
de gemeente Smallingerland overgaat, kee
ren de eerstgenoemde gemeenten aan de ge
meente Smallingerland uit een bedrag gelijk 
aan drie twaalfde gedeelten van het inge
volge het tweede lid berekende bedrag per 
inwoner. 

6. 1. De uitkeeringen door het Rijk we
gens aan de gemeenten Achtkarspelen en 
Tietjerksteradeel toekomende hoofdsommen 
en opcenten en de daarvoor in de plaats tre
dende uitkeeringen, betrekking hebbende op 
het belastingJaar 1943 en daaraan vooraf
gaande belastingjaren, welke zijn of worden 
opgenomen in de boekingstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/1944, worden, vanaf den datum 
van ingang van deze grenswijz',ging, aan die 
gemeenten gedaan, ook voorzoover betreft 
het gebied, dat aan de gemeente Smallinger
land wordt toegevoegd. 

2. De gemeenten Achtkarspelen en Tiet
jerksteradeel dragen van de in het vorige lid 
bedoelde uitkeeringen over het belastingjaar 
1943, voorzoover zij betrekking hebben op 
het aan de gemeente Smallingerland toe te 
voegen gebied, aan deze gemeente zooveel 
twaalfde gedeelten af, als er op het tijdstip 
van den gebiedsovergang maanden in het 
loopende belastingjaar overblijven. Voorzoo
ver noodig wordt het bedrag van deze ge
deelten vastgesteld door den inspecteur der 
belastingen te Drachten. 

7. 1. De rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeenten Achtkar
spelen en Tietjerksteradeel, betrekking heb
bende op of gelegen in het van deze gemeen
ten afgescheiden gebied, met uitzondering 
van die, voortvloeiende uit geldleeningen, 
gaan over op de gemeente Smallingerland, 
zonder· dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechte n en bezittingen overschrijving in 
openbare registers eischen, is de burgemees
ter van de gemeente Smallingerland ver
plicht daarvoor zorg te dragen. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Friesland van oordeel is, dat in verband met 
het bepaalde in het eerste lid, een verreke
ning tusschen de gemeenten dient plaats te 
hebben, bepaalt hij het bedrag en de wijze 
van betalen daarvan. 

. 4. De Commissaris der Provincie Fries
land kan bepalen, dat de in het vorige lid be
doelde verrekening zal geschieden door over
drac:ht van zich in het bezit van de gemeen
t en Achtkarspelen of Tietjerksteradeel be
vindende effecten. 

8. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied, 
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dat lrachtens deze beschikking naar een 
andere gemeente overgaat, worden zoo noo
dig in overeenstemming gebracht met a rtikel 
1 dezer beschikking en overgedragen aan die 
andere gemeente of gedurende ten minste 
dertig jaren na den ingang van deze grens
wijziging bewaard door de gell\eente , waar
toe het gebied vóór den datum van ingang 
dezer grenswijziging behoorde. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkee
rig het recht te allen tijde kosteloos inzage 
te nemen van hun gemeente-archieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het gebied, hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd. 

9. D e burgemeesters der gemeenten Acht~ 
karspelen en Tietjerksteradeel zenden op 30 
September 194_1 aan den burgemeester der 
gemeente. Smal/ingerland, na daarvan af
schrift te hebben gehouden, het d eel van het 
tot het bevolkingsregister behoorende per
soonsregister, hetwelk betrekking heeft op 
de personen, welke op den dag, voorafgaan
de aan dien van de gebieds'overgang, geves
tigd zijn in het overgaande gebied ; dit deel 
wordt samengevoegd met het bevolkingsre
gister der gemeente Smallingerland. 

10. 1. De inwoners van het naar de ge
meente Smal/ingerland ove:-gaande gebied, 
die op of na 1 October 1q43 werkloos zijn of 
worden, zullen onmiddellijk opgenomen wor
den in de steunregeling van de gemeente 
Sma/Jingerland of aldaar tot de werkverrui
ming worden toegelaten, indien en voor zoo
ver zij daarvoor, op grond van de regelen, 
welke in de gemeente Smal/ingerland gelden, 
in aanmerking komen" Ten aanzien van de 
vestigingsvoorschriften blijft te hunnen op
zichte de regeling van kracht, welke gold in 
de gemeente, waarin zij gevestigd waren. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverruiming geschie
den met inachtneming van de door den Se
cretaris- Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverruimingsloonen. 

11. r. D e kosten voor verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge 
de artikelen .1o, 39 of 39bis der Armenwet 
worden voldaan uit de kas der gemeente 
Achtkarspelen of der gemeente Tietjerkstei
radeel, komen, voor zoover deze armen door 
deze gemeenten of door het hooger gezag ge
acht werden hoofdverblijf of woonplaats in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek te heb
ben in het van die gemeenten afgescheiden 
gebied, te rekenen van den datum dezer 
grenswijziging, voor rekening van de ge-
meente Smallingerland. \ 

2. Voor de toepassing van dé artikelen 
.30, ::IQ of .,obis der Armenwet worden de per
sonen, die op de onderscheidenlijk in die ar
tikelen bedoelde tijdstippen hoofdverblijf of 
woonplaats in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek hadden in het overgaande gebied, 
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vanaf den datum van ingang van deze grens
wijziging geacht hoofdverblijf of woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek te 
hebben gehad in de gemeente Smallinger
land. 

12. 1. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet (Staat sblad 1931, No. 476), 
kan voor de bij deze grenswijziging betrok
ken gemeenten een besluit, als in die arti
kelen bedoeld, worden genomen vóór 1 J anu
ari 1944. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 1 7 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, No. 476), van de gemeente Achtkar
spelen of van de gemeente Tietjerksteradeel, 
en die destijds op deze lijsten zijn geplaatst, 
nadat op een hunnerzijds ingediend verzoek 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A, 
voor één of meer lokaliteiten, gelegen in het 
overgaande gebied, een afwijzende beschik
king was genomen, uitsluitend op grond, dat 
het vastgestelde maximum der vergunningen, 
onderscheidenlijk verloven A, was bereikt, 
worden indien belanghebbenden vóór 1 J anu
ari 1944 een daartoe strekkend verzoek rich
t en tot den burgemeester der gemeente Smal
lingerland, overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van de laatstgenoemde ge
meente. 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de gemeente, waaraan het ge
bied wordt toegevoegd, zal geschieden, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verzoekt;n 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op 
deze lijsten zijn geplaatst, bij het betrokken 
gemeentebestuur zijn ingekomen, met dien 
verstande, dat, voor zoover verzo_eken op 
denzelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist. 

4. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het tweede lid, is ingekomen, 
geeft de burgemeestervan de gemeente,Sma/
lingerland daarvan kennis aan den burgea 
meester der gemeente, waarvan dit gebied is 
afgescheiden. Deze schrapt den naam van 
den verzoeker van de iri zijn gemeente gel
dende overeenkomstige lijst. 

13. Geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking worden, voor zoover in deze 
beschikking of in andere wettelijke voor
schriften niet anders is bepaald, beslist door 
den Secretaris-Generaal van- het D eparte
m ent van Binnenlandsche Z aken , den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

14. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 27 Juni 1943 . 
S.-G. v. h. D ep. v. B. Z. , FREDERIKS. 
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(Stct. no. 145) 
28 Juli 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financiën, t ot nadere wijziging van de 

f!I Koninklijke besluiten van 31 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 174) en van 22 April 1916 
(Staatsblad n°. 168), o .m. betreffende den 
uiterlijken vorm voor zilverbons van 
twee en een halven gulden en van een 
gulden, zulks in verband met papier
schaarschte. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
In den laatsten zin van artikel 1 van het 

Koninklijk besluit van 31 Maart 1915 (Staats
blad n°. 174), gelijk die zin luidt ingevolge 
het Koninklijk besluit van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 357), vervallen de woorden 
,,waarin roode en blauwe vezels zijn ver
werkt", zoomede de daarvóór geplaatste 
komma. 

Artikel 2. 
In den voorlaatsten zin van artikel 1 van 

het Koninklijk besluit van 22 April 1916 
(Staatsblad n°. 168), gelijk die zin luidt inge
volge het Koninklijk besluit van 19 F ebruari 
·1920 (Staatsblad n°. 82), vervallen de woorden 
"in de witte papierstof wordt een groene 
vezel verwerkt", zoomede de daarvóór ge
plaatste komma. 

_ Artikel 3 . 
. Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant . 

Deventer, 28 Juli 1943. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. F ., 

M. ROST VAN TONNlNGEN. 

(Stct. no. 164) 
28 Juli 1943. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 2460 H/doss. 10, Af
dee!ing Volksgezondheid, tot afwijking 
van het Sera- en Vaccinsbesluit 1934 
(Staatsblad n°. 104) . 

Op grond van de artikelen 3 en 4 van de 
W et op Sera- en Vaccins 1927 (Staatsblad 
n°. 91) en in overeenstemming net de §§ z 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Het bepaalde in de artikelen 9 , tweede lid

en 15, eerste lid, eerste alinea en tweede ali
nea, sub b, van het Sera- en Vaccinsbesluit 
1934 (Staatsblad n°. 104) is niet van toepas
sing op sera, vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt , welke uit Duitsch
land word<!n ingevoerd . 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging. 
Amsterdam, 28 Juli 1943. 

Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 147) • 
30 Juli 1943. BESLISSING van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financiën, tot wijziging en aanvulling 
van het Organiek Besluit PTT 1928. 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
artikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

H et Organiek B esluit PTT 1928 wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

Artikel I. 
In het eerste lid van artikel 2 worden tus

schen de woorden "die" en " daartoe" inge
lascht de woorden " behoudens het bepaalde 
in artikel 3, tweede lid". 

Het zesde lid van artikel 2 vervalt . 

Artikel II. 
De artikelen 3, 4 en 5 worden respectieve

lijk 5, 6 en 7. 
Artikel 6 wordt artikel 3; het wordt ge

lezen: 
Artikel 3. Hoofdbestuur der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie. 
,, 1. Onder de bevelen van den directeur

generaal is het personeel bij het Hoofdbe
stuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
belast met de voorbereiding en uitvoering 
van hetgeen aldaar voor de leiding van het 
Staatsbedrijf noodig is . 

2. Onder de onmiddellijke bevelen van 
den directeur-generaal is aan vier hoofd
directeuren der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie de leiding opgedragen van de hoofd
afdeelingen: Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie , Geldzaken en Sociale Zaken . Zij zijn 
belast met de regeling en afdoening van de 
zaken, die op hun onderdeel betrekking 
hebben, voor zoover zij niet het algemeen 
beleid betreffen of van principieelen aard 
zijn, alsmede met de voorbereiding en ~it
voering van rechtsvoorschriften, betrekkmg 
hebbende op hun onderdeel, welke krachtens 
artikel 3 van de Verordening N°. 67/1941 
betreffende het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie worden vastgesteld. 
Zij zijn ter zake aan den directeur-generaal 
verantwoording schuldig. Zij dienen voorts 
den directeur-generaal van advies.in belang
rijke aangelegenheden. Hun instructie wordt 
door den Secretaris-Generaal van Binnen
landsche Zaken vastgesteld . 

3 . Elk der hoofddirecteuren kan worden 
bijgestaan door een direct_eur. De hoo_fd
directeuren kunnen de regelmg en afdoenmg 
van de in het vorige lid bedoelde zaken over
dragen aan den directeur en andere door hen 
aan te wijzen ambtenaren. Dezen zijn hun 
ter zake verantwoording schuldig. 

4 . De directeur-generaal is bevoegd func
ties voor algemeenen dienst aan te wijzen, 
waarmede inspecteurs in algemeenen dienst, 
inspecteurs, adjunct-inspecteurs, hoofdinge
nieurs 1ste klasse en hoofdingenieurs worder. 
belast. 

5. De indeeling van het Hoofdbestuur en 
de verdeeling van de ten Hoofdbesture te 
verrichten werkzaamheden over de onder
deelen geschiedt door den directeur-generaal. '' 
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Artikel III. 
Artikel 7 wordt artikel 4. Het wordt ge

lezen: 
"Artikel 4. I. De den hoofddirecteur der 

Posterijen opgedragen taak omvat, behalve 
hetgeen hem krachtens het vorige artikel is 
of wordt opgedragen, mede het toezicht op 
de inspectie-afdeelingen, vermeld in artikel 
10, alsmede op de post- en vereenigde kan
toren, die niet tot een afdeeling behooren . De 
inspecteurs der afdeelingen en de directeuren 
der laatstgenoemde kantoren zijn hem ver
antwoording schuldig. 

2 . De den hoofddirecteur der Telegrafie 
en Telefonie opgedragen taak omvat, behalve 
hetgeen hem krachtens het vorige artikel is 
of wordt opgedragen, mede het toezicht op 
de plaatselijke telefoondiensten en de tele 
foondistricten, vermeld in de artikelen 9a en 
9b, en op de telegraafkantoren, die niet tot 
een afdeeling behooren. De districtshoofden 
en de directeuren der laatstgenoemde kan
toren zijn hem verantwoording schuldig. 

3. De den hoofddirecteur der Geldzaken 
opgedragen taak omvat, behalve hetgeen 
hem krachtens het vorige artikel is of wordt 
opgedragen, mede het toezicht op den contro
leur, bedoeld in artikel 9 . Hij is voorts belast 
met het algemeen toezicht op en de bevorde
ring van een goeden gang van zaken in den 
Hoofdbestuursdienst. 

4. De den hoofddirecteur van Sociale Za
ken opgedragen taak omvat, behalve hetgeen 
hem overigens krachtens het vorige artikel is 
of wordt opgedragen, het behartigen van en 
het toezicht houden op de sociale verzorging 
en het sociale welzijn van alle medewerkers 
van het Staatsbedrijf der PTT en hun ge
"1'.Înnen. 

5. Het toezicht op den exploitatieven tele
graaf- en telefoondienst op de vereenigde 
kantoren wordt in onderling overleg tus
schen den hoofddirecteur der Posterijen en 
den hoofddirecteur der Telegrafie en Tele
fonie geregeld. Deze regeling behoeft de goed; 
keuring van den directeur-generaal." 

Artikel IV. 
Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
"De controleur bij het Staatsbedrijf der 

Posterijen, Telegrafie en Telefonie is belast 
met het toezicht op den aanmaak, met de 
bewaring en met de verstrekking van zegels 
en geldswaardige formulieren, alsmede met 
de keuring en de vernietiging van het daar
voor benoodigde materiaal." 

Artikel V. 
In den bij het Organiek Besluit PTT 1928 

behoorenden "Staat van de Rangen" wordt 
onder A I in plaats van "Algemeen Secreta
ris der Posterijen, Telegrafie en Telefonie" 
gelezen "Hoofddirecteur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie" . Na AI wordt inge
voegd 1a "Algemeen Secretaris der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie". 

Artikel VI. 
Dit besluit treedt in werking I Augustus 

1943. 
's-Gravenhage, 30 Juli 1943. 

S.-G. v. h. Dep. v . B. Z., FREDERIKS. 

1943 

(Stct. no. 149) 
2 Augustus 1943. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Justitie 
tot aanvulling en wijziging van het 
Reglement medisch tuchtrecht en op
lossing v;in geschillen. 

Op grond van § I der Verordening N°. 23/ 
1940, gelet op artikel 33 der Artsenverorde
ning en artikel 33 der Tandartsenverordening 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In artikel 32, derde lid, van het Koninklijk 

besluit van 31 October 1929 (Staatsblad n°. 
474) tot vaststelling van het Reglement 
medisch tuchtrecht en oplossing van geschil
len wordt onder b de punt achter het woord 
"voorzitter" door een puntkomma vervangen 
en wordt toegevoegd: 

"c. aan den geneeskundig hoofdinspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid; 

d. aan den president van de Nederland
sche Artsenkamer of der N ederlandsche 
Tandartsenkamer, indien het een beslissing 
betreft, genomen ten aanzien van een arts, 
onderscheidenlijk van een tandarts.". 

Artikel 2. 
In artikel 32, vierde lid, van het Konink

lijk besluit, voornoemd, wordt het woord 
"inspecteurs" vervangen door de woorden 
,,personen, bedoeld in lid 3, onder b, c en d_". 

Artikel 3. 
In artikel 64, eerste lid, van het Koninklijk 

besluit, voornoemd, vervalt onder b de laat
ste volzin, wordt onder b de punt achter het 
woord "voorzitter" door een puntkomma ver
vangen en wordt toegevoegd: 

"c. aan den geneeskundig hoofdinspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid; 

d. aan den president van de Nederland
sche Artsenkamer of van de Nederlandsche 
Tandartsenkamer, indien het een beslissing 
betreft, genomen t~n aanzien van een arts, 
onderscheidenlijk van een tandarts. 

Het vierde lid van art. 32 is ten aanzien 
van de personen, bedoeld onder b, c en d, 
van overeenkomstige toepassing." 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging. 
Amsterdam, 2 Augustus 1943. 

Wnd. S.-G. Dep. Sociale Zaken, VERWEY. 

Apeldoorn, 23 Juli 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 

(Stct. no. 161) 
4 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken houdende intrekking 
van zijn Eerste Uitvoeringsbesluit in
gevolge de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder-
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landsche gebied betreffende de ver
plichting tot het verrichten van diensten 
en betreffende de beperking ten aanzien 
van het veranderen van betrekking van 
2 April 1941, Ned. Staatscourant van 
6 Mei 1941, n°. 87. 

Op grond van artikel 5 van de Verordening 
N°. 42/1941 betreffende de verplichting tot 
het verrichten van diensten en betreffende 
de beperking ten aanzien van het veranderen 
van betrekking, alsmede in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, wordt bepaald: 

Art. 1. Het Eerste Uitvoeringsbesluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de ver
plichting tot het verrichten van diensten en 
b etreffende de beperking ten aanzien van het 
veranderen van betrekking van 2 April 1941, 
Nederlandsche Staatscourant van 6 Mei 1941, 
n° . 87, treedt buiten werking. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Amsterdam, 4 Augustus 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 186) 
10 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende afwijking 
van eenige bepalingen der Ongevallen
wet 1921 ten aanzien van arbeiders, 
werkzaam in dienst van of voor de 

Einsatz - Holland der Organisation 
'Todt". 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§' 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 15 de r Ongevallenwet 1921 bedraagt 
de t ijdelijke uitkeering voor arbei~ers, werk
zaam in dienst van of voor de "Emsatz Hol
land der Organisation Todt" : 

bij een uurloon van minder dan f 0.44, 
f 2.50 per dag ; 

bij een uurloon van f 0.44 tot en met f 0.50, 
f 3 .- per dag ; 

bij een uurloon van f 0.51 tot en met f 0.59, 
f 3.50 per dag; 

bij een uurloon van f 0.60 of meer, f 4.
per dag. 

Voor arbeiders met een vast week- of 
maandloon bedraagt de tijdelijke uitkeering 
80 pct. van het vaste loon. 

Aan arbeiders, op uurloon werkzaam, wordt 
ook een vergoeding voor vacantiebons over 
volle kalènderweken, waarover tijdelijke uit
keering wordt verleend, verstrekt. Deze ver
goeding bedraagt 80 pct. van de waarde van 
den vacantiebon, welke over de laatste aan 
het ongeval voorafgaande week genoten is. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 10 Augustus 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z. , VERWEY. 
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(Stct. no. 186) 
zo Augustus 1943. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende afwijking 
van eenige bepalingen van het K. B . 
van 4 Januari 1938, Staatsblad no. 840, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van den 
Secretaris-Generaal, voornoemd, van 4 
Juli 1941, Nederlandsche Staatscour'.1nt 
1941, no. 145, houdende vaststellmg 
van regelen ter berekening van de dag
loonen der verzekerden in het bouwbe
drij f, ten aanzien van arbeiders, werk
zaam in dienst van of voor de "Einsatz 
Holland der Organisation Todt". 

Op grond van artikel 6, lid 5, en artikel 
145 der Ziektewet en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 van de Verordening No. 
3/i940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezetteNederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 
het K. B. van 4 Januari 1938, Staatsblad no. 
840, laatstelijk gewijzigd bij besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 4 Juli 1941, Neder!. 
Staatscourant 1941, no. 145, houdende vast
stelling van regelen ter berekening van de 
dagloonen der verzekerden in het bouwbe
drijf, bedraagt het ziekengeld voor arbeiders, 
werkzaam in dienst van of voor de. ,,Einsatz 
Holland der Organisation Todt": 

bij een uurloon van minder dan f 0.44, 
f 2.50 per dag; 

bij een uurloon van f 0.44 tot en met f 0.50, 
f 3.- per dag; 

bij een uurloon van f 0.51 tot en met f 0.59, 
f 3.50 per dag; 

bij een uurloon van f 0.60 of meer, f 4 .
per dag. 

Voor arbeiders met een vast week- of 
maandloon bedraagt het ziekengeld 80 pct. 
van het vaste loon. 

Aan arbeiders, op uurloon werkzaam, wordt 
ook een vergoeding voor vacantiebons gege
ven over volle kalenderweken, waarover zie.. 
kengeld wordt verstrekt. D eze vergoeding 
bedraagt 80 pct. van de waarde der vacan
tiebons, welke over de laatste week, aan de 
ongeschiktheid tot werken voorafgaande, ge
noten werd. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 10 Augustus 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 160) 
12 Augustus 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
1792 I, Afdeeling P. en W., tot wij
N0. 1792 I, Afdeeling P. en W ., tot wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
17 Februari 1932 (Staatsblad n° . 53) , 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 12 Augustus 1938 
(Staatsblad n° . 1388), tot nadere vast
stelling van een formatie ten aanzien 
van het personeel bij den Pensioenraad. 
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Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. I 
In artikel I van het Koninklijk besluit van 

17 F ebruari 1932 (Staatsblad n°. 53). zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 12 Augustus 1938 (Staatsblad no. 
1388) , wordt de daarbij vastgestelde formatie 
ten aanzien van het personeel bij de: 

a. Afdeeling Controle en Mutatiën , Bureau 
Controle, vervangen door: 

2 hoofdcommiezen, 
5 commiezen, 

19 adjunct-commiezen, 
l schrijver 1 ste klasse; 
b. Afdeeling R egistratuur en Secretarie . 

vervangen door: 
Bureau Registratuur: 
3 adjunct-commiezen, 
5 schrijvers 1ste klasse, 
2 schrijvers 2de klasse; 
Bureau Secretarie: 
1 hoofdcommies, 
1 commies, 
1 adjunct-commies, 
2 schrijvers 1ste klasse, 
6 schrijvers 2de klasse, 
6 machineschrijvers ; 
Bureau Archief : 
1 adjunct-commies, 
1 schrijver 1ste klasse , 
2 schrijvers 2de klasse: 
c. AfdeeliJJ.g Fondsbeheer, Bureau Uit-

gaven, vervangen door: . 
1 referendaris, 
2 hoofdcommiezen, 
7 commiezen, 

29 adjunct-commiezen, 
24 schrijvers 1ste klasse, 
30 schrijvers 2de klasse, 
9 machineschrijvers. 

Artikel II. 
Aan den secretaris van den Pensioenraad 

kan een ambtenaar worden toegevoegd in 
den rang van commies. 

Artikel III. 
Deze b eschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant 

Apeldoorn, 12 Augustus 1943. 
De S.-G. v. h. D ep. v. B. Z ., FREDERIKS . 

(Stct. no. 170) 

I4 Augustus z943: BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij No. 5676, Afd. IX, Letter 
B, Dir. van den L andbouw. tot wijzi
ging van het Besluit verpachting Water
staatsgronden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met artikel 

1943 

2 van het Besluit No. 218/1940 en de §§ 2 
en 3 der verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het besluit verpachting Water
staatsgronden (Besluit van de Secretarissen
Generaal van de D epartementen van Justitie 
en van Landbouw en Visscherij van 20 Mei 
1942, opgenomen in de Nederlandsche Staat
courant van 21 Mei 1942, no. 97) wordt als 
volgt gewijzigd: 

Artikel I wordt als volgt gelezen: 
In een pachtovereenkomst betreffende 

grondéh, welke toebehooren aan den Staat, 
zijn - in afwijking in zooverre van het 
Pachtbesluit - alle bedingen omtrent de 
bestemming, inrichting of gedaante, het on
derhoud en het gebruik van het gepachte, 
alsmede omtrent den duur en de beëindiging 
der overeenkomst rechtsgeldig, mits ten aan
zien daarvan door den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van \\faterstaat is ver
klaard, da t zij met het oog op de waterstaats
belangen noodzakelijk zijn. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 21 Mei 1942. 

's-Gravenhage, 14 Augustus 1943. 
S.-G. v. h . Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 
S.-G. Dep. v . L. en V., H. M . HIRSCHFELD. 

(Stct. no . 158) 
17 Augustus 1943. BESLUIT van de'l. Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 47224 J .Z . , Directie van H andel en 
Nijverheid, betreffende wijziging van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Op grond van § l der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. In het vierde lid van artikel 9 van 

het Winkelsluitingsbesluit 1941 (Nederland
sche Staatscourant vàn 10 September -1941, 
·n°. 176), zooals dat sindsdien is gewijzigd, 
wordt de punt aan het slot van .het bepaalde 
onder c vervangen door een kommapunt 
tel\Wijl na het punt c een nieuw punt d wordt 
opgenomen, luidende als volgt: 

" d . voor alle winkels, b ehoorende t ot een 
door hem aan te wijzen groep, op een de r 
eerste vijf werkdagen der week en wel voor 
het gedeelte daarvan vóór of na 1 uur des 
namiddags. onder goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal.". 

2. 1. Dit besluit wordt in de N ederland
sche Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Het treedt in werking met ingang van 
23 Augustus 1943. 

's-Gravenhage, 17 Augustus 1943 . 
De S.-G. voornoemd, H. M. HmscHFELD. 
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(Stct. no. 158) 
17 Augustus 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 47224 J.Z., Directie van 
Handel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbe
sluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel , Nijverheid en Scheepvaart, 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
lid, vierde lid, onder c, en zevende lid, van 
het Winkelsluitingsbesluit 1941 en in over
eenstemmi'ng met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art . 1. I. W inkels, waar uitsluitend of 

in hoofdzaak ten verkoop in voorraad plegen 
te zijn: 

a. brood , al dan niet tezamen met banket 
suikerwerk of chocolade; · ' 

b. waren, welke te zamen tot ten minste 
vier der in artikel 1 van het Vestigingsbesluit 
Kruideniersbedrijf 1939 genoemde groepen 
van waren behooren; -

c. melk- en zuivelproducten, al dan niet 
te zamen met consumptie-ijs; 

d. groenten en aardappelen en/of fruit; 
e. vleesch en/of vleeschwaren, 
moeten voor het publiek geopend zijn op 

alle werkdagen gedurende het tijdvak van 
1 Maart tot 1 November van 9 uur des voor
middags tot 6 uur des namiddags,en geduren
de het tijdvak van 1 November tot 1 Maart 
van 10 uur des voormiddags tot 6 uur des 
namiddags. 

2. Alle overige winkels, met uitzondering 
van : 

a. Rijkskantoren; 
b. apotheken; 
c. koffiehuizen, restaurant s en andere in

richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad 
plegen t e zijn; 

d. hotels; 
e. openbare middelen van vervoer en res

taurants in stations; 
f. winkels, waarvoor een vergunning geldt, 

als bedoeld in artikel 1, onder g, der Drank
wet, Staatsblad 1931, n°. 476; 

g. winkels , waar uitsluitend of in hoofd
zaak kantoormachines ten verkoop in voor~ 
raad plegen te zijn, 

moeten voor het publiek geopend zijn ge
durende het tijdvak van 1 Maart tot 1 No
vember op Maandag van 1 uur des n_amiddags 
tot 6 uur des namiddags en op de overige 
werkdagen van 9 uur des voormiddags tot 
6 uur des namiddags en gedurende het tijd
vak van 1 November tot 1 Maart op Maandag 
van 1 uur des namiddags tot 5 uur des na
middags, op Zaterdag van 10 uur des voor
middags tot 6 uur des namiddags en op de 
overige werkdagen van 10 uur des voor
middags tot 5 uur d es namiddags . 

3. Voor zoover ten aanzien van winkels, 
waarvoor de in het vorig lid omschreven ver
plichting geldt, toepassing is gegeven aan het 
bepaalde in het vierde lid, onder d, van ar
tikel 9 van het Winkelsluitingsbesluit 1941, 
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onderscheidenlijk aan het bepaalde in artikel 
6 van de Winkelsluitingswet 1930, Staatsblad 
n°. 460, in dien zin, dat zij wekelijks geduren
de een ander tijdvak dan des Maandags vóór 
1 uur des namiddags niet voor het publiek 
geopend beho~ven te zijn, onderscheidenlijk 
voor ~et publiek gesloten moeten zijn, moe
ten z1J op Maandag mede voor het publiek 
geopend zijn gedurende het tijdvak van 
1 Maart tot 1 November van 9 uur des voor
middags tot 1 uur des namiddags en gedu
rende het tijdvak van 1 Novembertot 1Maart 
van 10 uur des voormiddags tot 1 uur des 
namiddags. 

4 . Het bepaalde in de vorige leden is niet 
van toepassing voor zoover de verkoop van 
alle of van de in hoofdzaak in den winkel ten 
verkoop in voorraad zijnde waren krachtens 
wettelijk voorschrift verboden is. 

2. 1. De burgemeester is bevoegd, op 
grond van plaatselijke bijzondere omstandig
heden te bepalen, dat alle of door hem aan 
te wijzen groepen van winkels , waarvoor de 
in het eerste of de in het tweede lid van het 
vorig artikel bepaalde verplichting tot open
stelling geldt, gedurende het tijdvak van 
1 Maart tot 1 November of een door hem aan 
te wijzen gedeelte daarvan, dan wel op be
paalde door hem aan te wijzen dagen per 
week, vallende in dat tijdvak, bovendien 
voor het publiek geopend moeten zijn van 
6 uur des namiddags tot 7 uur des namid
dags. De verplichting tot openstelling vangt 
in dat geval voor de betrokken winkels des 
voormiddags één uur later aan. 

2 . Een besluit, op grond van het bepaalde 
in het vorig lid .genomen, behoeft de goed
keuring van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. 

3. Met toepassing van het bepaalde in het 
vierde lid, onder c, van artikel 9 van het 
Winkelsluitingsbeslu it 1941 mag de burge
meester van het bepaalde krachtens het 
eerste lid van dat artikel per kalenderjaar 
slechts ontheffing verleenen hetzij voor niet 
meer dan driemaal ten hoogste vier, hetzij 
voor niet meer dan tweemaal ten hoogste 
zes in één kalenderweek vallende achtereen
volgende werkdagen. 

4. I. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van 23 Augustus 1943. 

2. Op dat tijdstip vervalt de beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
v":art ~an 18 Deptember 1942, n,0 • 49861 J .z., 
Directie van Handel en Nijverheid , be
treffende uitvoering van het Winkelsluitings
besluft 1941. 

's-Gravenhage, 17 Augustus 1943. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HlRSCHFELD . 

(St.:t. no. 163) 
19 Augustus 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
N°. 4 A .Z. , b etreffende aanvulling van 
het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (Staatsblad 1931, n°. 248), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening van den 
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Rijkcommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied N°. 131/1942. 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
N°. 23/1 940 betreffende de bevoegdheden van 
de Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche Departementen van Algemeen Bestuur 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied bepaal ik als volgt: 

Artikel I. 
In het Algemeen Rijksambtenarenregle

ment worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

Na artikel 15 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 15a. luidende : 

Artikel 15a. 
Bij de uitbetaling van de bezoldiging, toe

komende aan den ambtenaar in tijdelijken 
dienst, die na het in werking treden van deze 
beschikking als zoodanig aangesteld is, 
wordt 4 pct . van de bruto bezoldiging, tijde
lijke toelage niet inbegrepen, ingehouden -tot 
het tijdstip, waarop hij ambtenaar. in den 
zin. van-de Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 
240, wordt of waarop zijn dienstverband 
eindigt . Het ingehoudene wordt op de ge
noemde tijdstippen aan den ambtenaar in 
tijdelijken dienst ui gekeerd , zulks met in
achtneming van en behoudens het bepaalde 
in artikel 95a. . 

Na artikel 95 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 95a, luidende: 

Artikel 95a. 
r . Op de tijdstippen, genoemd in artikel 

15a, wordt het krachtens dat artikel inge
houdene aan den ambtenaar in tijdelijken 
dienst of diens rechtverkrijgenden uitgekeerd, 
vermeerderd met rente, overP.enkomstig het 
bepaalde in de volgende leden, met dien ver
stande, dat, indien tot inkoop van diensttijd 
wordt overgegaan, dit bedrag, alsmede het 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit , voor 
zooveel noodig, wordt aangewend voor de 
betaling van de door den ambtenaar ver
schuldigde inkoopsom. 

2. Aan het van den ambtenaar in tijdelij 
ken dienst in den loop van het kalenderjaar 
ingehouden bedrag wordt op 31 December 
van dat jaar of op de tijdstippen, in het eerste 

• lid bedoeld, 2 pct. toegevoegd als rentever
goeding. 

3. Het totaal bedrag, dat op 31 December 
van eenig jaa·.r ingevolge artikel 15a op de 
bezoldiging van den ambtenaar in tijdelijken 
dienst ingehouden is. vermeerderd met het 
bedrag, bedoeld in art. 63, zevende lid, van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit , en met 
de daaraan toegevoegde rente, draagt over 
het volgende kalenderjaar een rente van 4 
pct. In geval van ui.tkeering in den loop van 
dat kalenderjaar wordt deze rente berekend 
tot en met de maand, waarin een der tijd
stippen, genoemd in artikel 15a, valt. 

Artikel II. 
Deze beschikking wordt geplaatst in de 

Nederlandsche Staatscourant. Zij treedt in 
werking met ingang van den eersten dag 
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van de maand, volgende op die, waarin zij 
wordt afgekondigd. 

Apeldoorn, IQ Augustus 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS. 

(Stct. no. 163) 

19 Augustus 1943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
N°. 4 A.Z., betreffende wijziging en aan
vulling van het Arbeidsovereenkomsten
besluit (Staatsblad 1931, n°. 354), laat
stelijk gewijzigd bij besluit van 28 Fe
bruari 1940 (Staatsblad n°. 344) . 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
N°. 23/1940 betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Neder
landsche Departementen van Algemeen 
Bestuur en in overeenstewming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik als volgt : 

Artikel I. 
In het Arbeidsovereenkomstenbesluit wor

den de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aangebracht: 

De leden 7 en 8 van artikel 63 worden gele
zen a!s volgt : 

7. Indien een arbeider 9angesteld wordt 
als ambtenaar in tijdelijken dienst, wordt 
op 31 December van het jaar, waarin die 
aanstelling plaats vindt, het ingehoudene, 
vermeerderd met de rente tot genoemden 
datum, gevoegd bij de in artikel 95a, tweede 
lid, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement bedoelde som. 

8. Indien hij, die tot ambtenaar in vasten 
of tijdelijken dienst aangesteld is, ontslagen 
wordt of overlijdt vóór den aanvang van den 
termijn, binnen welken inkoop van diensttijd 
mogelijk is , wordt de bijslag, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel, aan hem of aan 
zijn rechtverkrij genden alsnog uitgekeerd. 

Aan artikel 63 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd: 

9 . De arbeider, die op of na I Maart 1942 
tot ambtenaar aangesteld is, heéft bij inkoop 
voor pensioen van op arbeidsovereenkomst 
doorgebrachten diensttijd aanspraak op den 
in de vorige leden bedoelden bijslag. Voor 
den arbeider, op wien gedurende de periode 
van inhouding of een gedeelte daarvan de 
Invaliditeitswet van toepassing geweest is, 
wordt bij inkoop voor pensioen van op ar
beidsovereenkomst doorgebrachten dienst
tijd de bij slag op r"oo pct. bepaald. 

10. Van den vóór 1 Maart 1942 aangestel
den ambtenaar, die , op grond van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals 
deze gewijzigd en aangevuld is bij beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
van 31 Januari/2 Februari 1942, diensttijd, 
als arbeider doorgebracht, voor pensioen in
koot, wordt de ingevolge dit artikel uitge
keerde bij slag teruggevorderd. 

Artikel II. 
Deze beschikking wordt in de Nederland-



1943 

sche Staatscourant geplaatst. Zij treedt in 
werking met ingang van den eersten dag van 

' de maand, volgende op die, waarin zij wordt 
afgekondigd, met dien verstande, dat het 
bepaalde in de nieuwe leden 9 en IO wordt 
geacht in werking te zijn getreden met ingang 
van I Maart 1942. · 

Apeldoorn, 19 Augustus 1943. 
S.-G. v.h. Dep . v . B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 171) 
19 Augustus 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
N°. 4 A.Z., betreffende aanvulling 
van het Algemeen Rijksambtenarenre
glemeni;I (Staatsblad 1931, n°. 248), laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 
6 Juli 1943. 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
N°. 23/ 1940 betreffende de bevoegdheden van 
de Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche Departementen van Algemeen Bestuur 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederland , chf! ge
bied bepaal ik als volgt: 

Art. I. In het Algemeen Rijksambte
narenreglement worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

a. Na artikel 15 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 15a, luidende : 

Art. 15a. Bij de uitbetaling van de bezol
diging, toekomende aan den ambtenaar in 
tijdelijken dienst , die na het in werking 
treden van deze beschikking als zoodanig 
aangesteld is, wordt 4 pct . van de bruto
bezoldiging, tijdelijke toelagen niet inbe
grepen, ingehouden tot het tijdstip, waarop 
hij ambtenaar in den zin van de Pensioenwet 
•1922, Staatsblad n°. 240, wordt of waarop 
zijn dienstverband eindigt . H et ingehoudene 
wordt op de genoemde tijdstippen aan den 
ambtenaar in tijdelijken dienst uitgekeerd, 
zulks met inachtneming van en behoudens 
het bepaalde in artikel 95a. 

Na artikel 95 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 95a, luidende: · 

Art. 95a. I. Op de tijdstippen, genoemd 
in artikel 15a, wordt het krachtens dat ar
tikel ingehoudene aan den ambtenaar in 
tijdelijken dienst of diens rechtverkrijgenden 
uitgekeerd, vermeerderd met rente, overeen
komstig het bepaalde in de volgende leden, 
met dien verstande, dat, indien tot inkoop 
van diensttijd wordt overgegaan , dit bedrag, 
alsmede het bedrag, bedoeld in artikel 63 1 

zevende lid, van het ArbeidsÖvereenkomsten
besluit, voor zooveel noodig wordt aangewend 
voor de betaling van de door den ambtenaar 
verschuldigde inkoopsom. 

2. Aan het van den ambtenaar in tijdelij
ken dienst in den loop van het kalenderjaar 
ingehouden bedrag wordt op 31 December 
van dat jaar of op de tijdstippen, in het 
eerste lid bedoeld, 2 pct . toegevoegd als 
rentevergoeding. 
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3. Het totaal bedrag, dat op 31 December 
van eenig jaar ingevolge artikel 15a op de 
bezoldiging van den ambtenaar in tijdelijken 
dienst ingehouden is, vermeerderd met het 
bedrag, bedoeld in artikel 63 1 zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, en 
met de daaraan toegevoegde rente, draagt 
over het volgende kalenderjaar een rente van 
4 pct. In geval van uitkeering in den loop van 
dat kalenderjaar woh!t deze rente berekend 
tot en met de maand, waarin een der tijd
stippen, genoemd in artikel 15a, valt. 

Art. II. Deze beschikking wordt geplaatst 
in de Nederlandsche Staatscourant. Zij treedt 
in werking met ingang van den eersten dag 
van de maand, volgende op die, waarin zij 
wordt afgekondigd. 

Apeldoorn, 19 Augustus 1943. 
S.-G . v. h . Dep. v. B. Z., FREDERIKS . 

(Stct. no. 211) 
19 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, N°. 129a O.W.K., be
treffende het medetel!en van den dienst 
tijd ,als onderwijzer doorgebracht aan de 
Volksschulen in Duitschland. 

Op grond van artikel 2 van de Verorde
ning N°. 137/ 1940 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Als diensttijd, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, van Hoofdstuk V, § 1, van Bijlage C van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, komt mede in aanmerking 
de tijd; als onderwijzer doorgebracht aan 
de Volksschulen in Duitschland. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 19 Augustus 1943. 

S.-G . v.h. Dep. v. 0. , W. en K., J . VAN DAM. 

(Stct. no. 181) 
21 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre- · 

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het 
Koninklijli: besluit van den 2den Juni · 
1934, Staatsblad n°. 301, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij de artikelen 2 en 
48 der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, 
n°. 598, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij besluit van den Secretaris
Geenraal van het Departement van 
Stct. n°. 163 van 1942). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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Art. I. Artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van den 2den Juni 1934, Staatsblad 
n°. 301 tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van b estuur, als bedoeld bij de 
artikelen 2 en 48 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank en d e R aden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, n°. 598, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 29 Juli 1942 (Ned. 
Stct . no. 163 van 1942), wordt gewijzigd als 
volgt: 

1. Onder 1 vervalt het woord "Vlieland,". 
2. Onder 12 wordt tusschen "Utingera

deel" en "Westdongeradeel " ingevoegd : 
,, Vlieland,''. 

Art. II. Dit b esluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amst erdam, 21 Augustus 1943. 
Wnd . S.-G. v. h. Dep . v. S . Z., VERWEY. 

(Stct. no. 214) 

23 Aullustus 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 11 Juni 
1923, Staatsblad no. 258, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel go, derde 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 2 Februari 1929, 
Staatsblad no. 23 . 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§~ en 
3 der Verordening No. 3/1040 van den RtJks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

In het eerste lid van artikel 37 van het 
Koninklijk besluit van II Juni 1923, Staats
blad no. 258, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel go, derde lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 2 Februari 
1929, Staatsblad no. 23, worden na de woor
den "zijn erkend" ingevoegd de woorden : 
"of vermeent, dat de •wijze, waarop door het 
bestuur eener bedrijfsvereeniging van de in 
artikel 50a, lid 2, sub d, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 genoemde bevoegd
heid gebruik werd gemaakt, niet in overeen
stemming is met den ernst van de overtre
ding". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op een door 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken te bepalen dag. 

Amsterdam, 23 Augustus 1943. 
De waarnemend Secr.-Gen. van het 

Departement van Sociale Zaken, 
Verwey. 

1943 

(Stct. no. 214) 

23 Aullustus 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezettè Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 wordt als volgt gewijzigd: 

I. De artikelen 50 en wa der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 worden ver
vangen door de volgende artikelen: 

"Art. 50. 1) Het bestuur der Bank of der 
Bedrijfsvereeniging of, is deze laatste in af
deelingen gesplitst, het bestuur der afdeeling 
is bevoegd, zoo dikwijls het zulks noodig oor
deelt, den getroffene, die verzekerd is voor 
rekening van de Bank, onderscheidenlijk van 
de Bedrijfsvereeniging, op te roepen of te 
doen oproepen, hem ter plaatse, door of van
wege het bestuur t e bepalen, te ondervragen 
of te doen ondervragen en door één of meer 
deskundigen, door het bestuur daartoe aan
gewezen, te doen onderzoeken. 

D e medische adviseur en de controleerend
geneeskundigen der Bank, onderscheidenlijk 
der Bedrijfsvereeniging, zijn bevoegd, ook 
zonder opdracht van het bestuur, den ge
troffene op te roepen, te ondervragen, te 
doen ondervragen, te onderzoeken en te doen 
onderzoeken door één of meer door hen daar -
toe aangewezen deskundigen. Het bestuur 
der Bank, onderscheidenlijk der Bedrijfsver
eeniging, en, met zijn algemeene of bijzon
dere machtiging, de medische adviseur en de 
controleerend-geneeskundigen der Bank, on
derscheidenlijk der Bedrijfsvereeniging, zijn 
bevoegd een getroffene voorschriften te ge
ven in het belang eener goede behandeling 
of genezing of ter vermindering van de door 
het ongeval veroorzaakte arbeidsongeschikt
heid. 

2) Het bestuur der Bank en der Bedrijfs
vereeniging is bevoegd contröle-voorschrif. 
ten vast te stellen. 

Art. 50a. 1. Indien de getroffene, na tij
dig opgeroepen te zijn, niet verschijnt of in
dien de getroffene weigert, hetzij door of 
vanwege het bestuur, den medischen advi
seur of den controleerend-geneeskundige ge
stelde vragen te beantwoorden, hetzij zich 
door den medischen adviseur of den contro
leerend-geneeskundige of door de(n) door 
het bestuur, den m edischen adviseur of den 
controleerend0 geneeskundige aangewezen 
deskundigen of deskundige te laten onder
zoeken, hetzij te voldoen aan den last van 
het bestuur, den medischen adviseur of den 
controleerend-geneeskundige om ter obser
vatie zich te doen opnemen of te verblijven 
in een door dezen aangewezen inrichting, is 
het bestuur bevoegd, indien voor het niet 
voldoen aan de oproeping of voor de weige~ 
ring van den getroffene geen degdelijkegrond 
aanwezig is, te bepalen, dat schadeloosstel-
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ling, respectievelijk verdere schadeloosstel
ling, ter zake van het den getroffene over
komen ongeval geheel of ten deele niet zal 
worden verleend of uitgekeerd. 

z) Deze bevoegdheid heeft het bestuur 
ook: 

a. behoudens het bepaalde bij artikel 50b, 
indien de getroffene de door het bestuur, den 
medischen adviseur of den controleerend
geneeskundige in het belang eener goede be
handeling of genezing of . ter vermindering 
der door het ongeval veroorzaakte arbeids
ongeschiktheid gegeven voorschriften zonder 
deugdelijken grond niet opvolgt; 

b. indien de getroffene, aan wien overi
gens geen onmiddellijke geneeskundige be
handeling ter beschikking staat, zich niet 
onderwerpt aan de behandeling van den ge
neeskundige, wiens hulp ingevolge art. 62 
der wet door of namens den werkgever werd 
ingeroepen, alsook indien de getroffene zich 
niet, zoodra en zoolang de rrtedisc?e advi
seur of de controleerend-geneeskund,ge zulks 
noodzakelijk acht, onder geneeskundige be
handeling stelt, onderscheidenlijk blijft stel
len; 

c. indien de getroffene gedurende den 
tijd van zijn geheele of gedeeltelijke onge
schiktheid tot werken zich schuldig maakt 
aan gedragingen, waardoor zijn genezing 
wordt belemmerd, nalaat voldoende mede te 
werken om aanpassing aan zijn letsel te ver
krijgen, of bij opneming in een inrichting 
zich daar onbehoorlijk gedaagt; 

d. indien de getroffene zich niet houdt 
aan de controle-voorschriften, als bedoeld in 
het tweede lid van art. 50, behoudens de be
voegdheid van den rechter om te beoordee
len of de wijze, waarop van deze bevoegd
heid gebruik is gemaakt, in overeenstem
ming is met den ernst van de overtreding; 

e. indien de ongeschiktheid tot werken 
wegens het ongeval in verband staat met 
een als misdrijf strafbaar gestelde gedraging 
van den verzekerde of haar oorzaak vindt in 
een vecht- of kloppartij, waaraan hij uit 
eigen beweging heeft deelgenomen. 

Art. 50b. 1) Indien de getroffene de 
voorschriften, door het bestuur der Bank, 
onderscheidenlijk der Bedrijfsvereeniging, 
denmedischen adviseur of den controleerend
geneeskundige gegeven tot het ondergaan 
van een operatieve behandeling, welke in het 
belang eener goede behandeling of genezing 
of ter vermindering der door het ongeval 
veroorzaakte arbeidsongeschiktheid noodza
kelijk wordt geacht, wegens bezwaren van 
geneeskundigen aard van hem zelf of van 
zijn wettelijken vertegenwoordiger niet op
volgt, zal het bestuur der Bank, onderschei
denlijk der Bedrijfsvereeniging, een nieuw 
onderzoek door drie andere geneeskundigen 
gelasten. 

z) De get,offene of diens wettelijke ver
tegenwoordiger heeft in het geval, bedoeld in 
het vorige lid, het recht aan het bestuur, den 
medischen adviseur of den controleerend
geneeskundige den naam van een geneeskun
dige op te geven, die alsdan met de overige 
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geneeskundigen door het bestuur wordt aan
gewezen. Blijft de getroffene of diens wette
lijke vertegenwoordiger, nadat hem door het 
bestuur een termijn is gesteld, binnen welken 
hij den naam van een geneeskundige moet 
opgeven, in gebreke die opgave te doen, of 
geeft de getroffene of diens wettelijke ver
tegenwoordiger bericht, dat hij geen genees
kundige zal aanwijzen, of weigert de door 
den getroffene of diens wettelijke vertegen
woordiger aangewezen geneeskundige aan 
het onderzoek deel te nemen, dan wijst het 
bestuur, in het laatste geval zoo mogelijk in 
overleg met den getrofene of diens wettelij
ken vertegenwoordiger, een anderen genees
kundige aan. 

3) Verklaren de geneeskundigen of de 
meerderheid hunner de bezwaren van den ge
troffene of diens wettelijken vertegenwoor
diger ongegrond en blijft de getroffene wei
geren of in gebreke de voorschriften, waar
tegen hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
bezwaar had, op te volgen, dan is het be
stuur, nadat de getroffene of diens wettelijke 
vertegenwoordiger door of vanwege het be
stuur· gehoord of vruchteloos opgeroepen is, 
bevoegd te verklaren, dat van den dag van 
de uitspraak der laatstbedoelde geneeskun-

• digen af het recht op schadeloosstelling ter 
zake van het den getroffene overkomen on
geval geheel of ten deele is verloren gegaan. 

4) De beslissing omtrent de vraag, of de 
bezwaren van geneeskundigen aard zijn, be
rust uitsluitend bij het bestuur. 

Art. soc. 1) Getroffenen en, indien hun 
toestand geleide noodig maakt, mede hun 
geleiders, die zich verplaatsen moeten, om
dat de getroffene aan een oproep, ingevolge 
de bepalingen van de artikelen 50, 50a, en 
50b gedaan, moeten voldoen of geneeskundig 
onderzocht of behandeld moeten worden, on t
vangen vergoeding voor reiskosten en tijd
verlies naar den maatstaf van het tarief van 
getuigen, in art. 65, lid 6, onder b, bedoeld; 
tijdverlies van den getroffene wordt niet ver
goed, indien een tijdelijke uitkeering of een 
rente naar algeheele ongeschiktheid wordt 
uitgekeerd. 

2) Tevens kan aan de in het voorgaande 
lid bedoelde personen in gevallen, bij alge
meenen maatregel van bestuur aan te wij
zen, vergoeding voor ',)-erblijfkosten worden 
toegekend. 

II. In artikel 94, eerste lid , wordt na 
"zijn erkend" ingevoegd: ,of vermeent, dat 
de wijze, waarop door het bestuur der Bank 
van de in artikel soa, lid 2, sub d, genoemde 
bevoegdheid gebruik werd gemaakt, niet in 
overeenstemming is met den ernst van de 
overtreding". 

2. Dit besluit treedt in werking op een 
door den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Sociale Zaken te bepalen dag. 

Amsterdam, 23 Augustus 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. no. 214) 

23 Augustus z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van artikel 4r der Ziektewet. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/ r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/ r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Aan artikel 4r, eerste lid, der 
Ziektewet wordt de volgende zinsnede toe
gevoegd: 

,,Het vorenstaande is niet van toepassing, 
indien geen of geen verdere schadeloosstel
ling wordt uitgekeerd op grond van artikel 
27a of 27b der Ongevallenwet r92r of artikel 
50a of 50b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet r922." 

2. Dit besluit treedt in werking op een 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken te bepalen dag. 

Amsterdam 23 Augustus r943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v . S . Z., VERWEY. 

(Stct. no. 214) 

23 Augustus z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van de Ongevallenwet r92r. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/ r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. D e Ongevallenwet r92r wordt als 
volgt gewijzigd: 

I. De artikelen 27 en '27a worden vervan
gen door de volgende artikelen: 

"Art. 27. r) Het bestuur der Bank is 
bevoegd, zoo dikwijls het zulks noodig oor
deelt, den getroffene op te roepen of te doen 
oproepen, hem ter plaatse, door of vanwege 
het bestuur de bepalen, te ondervragen of te 
doen ondervragen en door één of meer des
kundigen, door het bestuur daartoe aangewe
zen, te doen onderzoeken. D e medische advi
seur en de controleerend-geneeskundigen der 
Bank zijn bevoegd, ook zonder opdracht van 
het bestuur den getroffene op te roepen, te 
ondervragen, te doen ondervragen, te onder
zoeken en te doen onderzoeken door één of 
meer door hen daartoe aangewezen deskun
digen. Het bestuur der Bank en, met zijn 
algemeene of bijzondere machtiging, de me
dische adviseur en de controleerend-genees
kundige der Bank zijn bevoegd een getrof
fene voorschriften te geven in het belang 
eener behandeling of genezing of ter vermin
dering van de door het ongeval veroorzaakte 
arbeidsongeschiktheid. 

2) Het bestuur der Bank is bevoegd con
trolevoorschriften vast te stellen. Gelijke be
voegdheid heeft, behoudens de goedkeuring 
van het bestuur der Bank, de werkgever, aan 
wiens onderneming een erkende geneeskun-
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dige dienst is verbonden, ten aanzien van die 
getroffenen, die tijdelijke uitkeering genieten 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel Boh. 

Art. 27a. r) Indien de getroffene, na tij
dig opgeroepen te zijn, niet verschijnt of in
dien de getroffene weigert, hetzij door of 
vanwege het bestuur, den medischen adviseur 
of den controleerend-geneeskundige der Bank 
gestelde vragen te beantwoorden, hetzij zich 
door den medischen adviseur of den contro
leerend-geneeskundige der Bank; of door 
de(n) door het bestuur, den medischen ad
viseur of den controleerend-geneeskundige 
der Bank aangewezen deskundige of deskun
digen te laten onderzoeken, hetzij te voldoen 
aan den last van het bestuur, den medischen 
adviseur of den controleerend-geneeskundige 
der Bank, om ter observatie zich te doen op
nemen of te verblijven in een door dezen 
aangewezen inrichting, is het bestuu~, mede 
indien de artikelen Boe bis en Boh van toe
passing zijn, bevoegd, indien voor het niet 
voldoen aan de oproeping of voor de weige
ring van den getroffene geen deugdelijke 
grond aanwezig is, te bepalen, dat schade
loosstelling, respectievelijk verdere schade
loosstelling, ter zake van het den getroffene 
overkomen ongeval geheel of ten deele niet 
zal worden verleend of uitgekeerd. 

2) Deze bevoegdheid heeft het bestuur 
der Bank ook: 

a. behoudens het bepaalde bij artikel 27b, 
indien de getroffene de door het bestuur der 
Bank, den medischen adviseur of den con
troleerend-geneeskundige der Bank en, in
dien het betreft een getroffene, als bedoeld 
in artikel 2 7c, deze de door den geneeskun
dige van den betrokken erkenden geneeskun
digen dienst in het belang eener goede be
handeling of genezing of ter vermindering 
der door het ongeval veroorzaakte arbeids
ongeschiktheid gegeven voorschriften zonder 
deugdelijken grond niet opvolgt; 

b. indien de getroffene, aan wien overi
gens geen onmiddellijke geneeskundige hulp 
ter beschikking staat, zich niet onderwerpt 
aan de behandeling van den geneeskundige, 
wiens hulp ingevolge artikel 66 door of na
mens den werkgever werd ingeroepen, alsook 
indien de getroffene zich niet, zoodra en zoo
lang de medische adviseur of de controlee
rend-geneeskundige der Bank zulks noodza
kelijk acht, onder geneeskundige behandeling 
stelt, onderscheidenlijk blijft stellen; 

c. indien de getroffene gedurende den tijd 
van zijn geheele of gedeeltelijke ongeschikt
heid tot werken zich schuldig maakt aan ge
dragingen, waardoor zijn genezing wordt be
lemmerd, nalaat voldoende mede te werken 
om aanpassing aan zijn letsel te verkrijgen, 
of bij opneming in een inrichting zich daar 
onbehoorlijk gedraagt; 

d. indien de getroffene zich niet houdt 
aan de controlevoorschriften, als bedoeld in 
het tweede lid van art. 27, behoudens de be
voegdheid van den rechter om te beoordeelen 
of de wijze, waarop van deze bevoegdheid 
gebruik is gemaakt, in overeenstemming is 
met den ernst van de overtreding; 

e. indien de ongeschiktheid tot werken, 
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wegens het ongeval in verband staat met een 
als misdrijf strafbaar gestelde gedraging van 
den verzekerde of haar oorzaak vindt in een 
vecht- of kloppartij, waaraan hij uit eigen 
beweging heeft deelgenomen. 

A rt. 27b. 1) Indien de getroffene de voor
schriften, door het bestuur der Bank, den 
medischen adviseur of den controleerend-ge
neeskundige der Bank gegeven tot het on
dergaan van een operatieve behandeling, 
welke in het belang eener goede behandeling 
of genezing of ter vermindering der door het 
ongeval veroorzaakte arbeidsongeschiktheid 
noodzakelijk wordt geacht, wegens bezwaren 
van geneeskundigen aard van hem zelf of 
van zijn wettelijken vertegenwoordiger niet 
opvolgt, zal het bestuur der Bank een nieuw 
onderzoek door drie andere geneeskundigen 
gelasten. 

2) De getroffene of diens wettelijke v er
tegenwoordiger heeft in het geval, bedoeld 
in het vorige lid, het recht aan het bestuur, 
den medischen adviseur of den controlee
rend-geneeskundige der Bank den naam van 
een geneeskundige op te geven, die alsdan 
met de overige geneeskundigen door het be
stuur wordt aangewezen. Blijft de getroffene 
of diens wettelijke vertegenwoordiger, nadat 
hem door het bestuur een termijn is gesteld, 
binnen welken hij den naam van een genees
kundige moet opgeven, in gebreke die op
gave te doen, of heeft de getroffene of diens 
wettelijke vertegenwoordiger bericht, dat hij 
geen geneeskundige zal aanwijzen, of weigert 
de door den getroffene of diens wettelijken 
vertegenwoordiger aangewezen geneeskun
dige aan het onderzoek deel te nemen, dan 
wijst het bestuur, in het laatste geval zoo 
mogelijk in overleg met den getroffene of 
diens wettelijken vertegenwoordiger, een an
deren geneeskundige aan. 

3) Verklaren de geneeskundigen of de 
meerderheid hunner de bezwaren van den 
getroffene of van diens wettelijken vertegen
woordiger ongegrond en blijft de getroffene 
weigeren of in gebreke de voorschriften, 
waartegen hij of zijn wettelijke vertegen
woordiger bezwaar had, op te volgen, dan is 
het bestuur der Bank, nadat de getroffene 
of diens wettelijke vertegenwoordiger door 
of vanwege het bestuur gehoord of vruch
teloos opgeroepen is, bevoegd te verklaren, 
dat van den dag van de uitspraak der laatst
bedoelde geneeskundigen af het recht op 
schadeloosstelling ter zake van· het den ge
troffene overkomen ongeval geheel of ten 
deele is verloren gegaan. 

4) De beslissing omtrent de vraag, of de 
l;>ezwaren van geneeskundigen aard zijn, be
rust uitsluitend bij het bestuur der Bank. 

Art. 27c. Ten aanzien van werklieden, 
getroffen door een ongeval in verband met 
hun dienstbetrekking tot een onderneming, 
waaraan een erkende geneeskundige dienst 
is verbonden, die voor de geneeskundige be
handeling niet een geneeskundige, niet tot 
dien dienst behoorende, hebben gekozen, 
worden voor de toepassing van de artikelen 
27, 27a en 27b onder controleerend-genees
kundigen der Bank mede begrepen de ge-
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neeskundigen van dien erkenden geneeskun 
digen dienst. 

Art. 27d. 1) Getroffenen en, indien hun 
toestand geleide noodig maakt, mede hun 
geleiders, die zich verplaatsen moeten, om
dat de getroffenen aan een oproep, inge
volge· de bepalingen van de artikelen 27, 27a 
en 27b gedaan, moeten voldoen of genees
kundig onderzocht of behandeld moeten wor
den, ontvangen vergoeding voor reiskosten 
en tijdverlies naar den maatstaf van het ta
rief van getuigen, in artikel 69, lid 6, onder 
b, bedoeld ; tijdverlies van de getroffenen 
wordt niet vergoed, indien een tijdelijke uit
keering of een rente naar algeheele onge
schiktheid wordt uitgekeerd. 

2) Tevens kan aan de in het voorgaande 
lid bedoelde personen in gevallen, bij alge
meenen maatregel van bestuur aan te wijzen, 
vergoeding voor verblijfkosten worden toe
gekend. 

II. In artikel 85 wordt na "zijn erkend" 
ingevoegd: ,,of vermeent, dat de wijze, waar
op door het bestuur der Bank van de in1 ar
tikel 27a, lid 2, sub d, genoemde bevoegdheid 
gebruik werd gemaakt, niet in overeenstem
ming is met den ernst van de overtreding". 

2. Dit besluit treedt in werking op een 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken te bepalen dag. 

Amsterdam, 23 Augustus 1943. 
Wnd. S .- G. v.h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Stct. no. 167) 
25 Augustus 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement v a n 
Sociale Zaken, betreffende verlengin g 
en wijziging van den arbeidstijd . 

Op grond van § 1 van Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van Verordening N° . 3/1 940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In afwijking van hetgeen bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919 bepaald is 
voor arbeid in fabrieken of werkplaatsen , 
met inbegrip van broodbakkerijen, of in 
winkels, kan bij het verleenen eener vergun
ning tot overwerk of tot verschuiving van 
den werktijd: 

a. in dringende gevallen worden toege
staan, dat jeugdige personen van 16 jaar of 
ouder en vrouwen gedurende 10 uren per dag 
en 56 uren per week en tusschen 22 en 24 
uur arbeid verrichten; 

b. worden toegestaan, dat mannen van 
18 jaar of ouder gedurende 12 uren per dag 
en 72 uren per week arbeid verrichten; 

c. in zeer bijzondere 1'eVallen worden toe
gestaan, dat gedurende een grooter aantal 
uren per dag en per week arbeid wordt ver
richt dan onder a en b is aangegeven of bij 
of krachtens de Arbeidswet 1919 is bepaald. 

2. Het bepaalde in artikel 31, lid 1, der 
Arbeidswet 1919 blijft buiten toepassing op 
dagen, waarop een arbeider niet langer dan 
zes uren arbeid verricht. 

3. Het bepaalde in artikel 1, ond er a, geldt 
K 2663 
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niet ten aanzien van voor de gezondheid of 
het leven gevaarlijken arbeid, noch ten aan
zien van zwangere vrouwen tijdens de zeven
de, àchtste en negende maand der zwanger
schap en van vrouwen, die een borstkind 
hebben. 

4. Dit b esluit treedt in werking op den dag 
na dien van afkondiging. 

Amsterdam, 25 Augustus 1943. 
D e wnd. S.-G. v.h. Dep. v . S. Z ., VERWEY. 

(Stct . no. 22 2) 

25 Augustus z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, afdeeling Arbeid 1, 
No. 1876, betreffende ontheffing van het 
bepaalde in de artikelen 60 en 6I der 
Arbeidswet 1919. 

Op grond van§ Ivan de Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De Directeur-Generaal van den Arbeid is 
bevoegd, ten aanzien van een jongen van 16 
of 1 7 jaar - alsook t en aanzien van een 
jongen van 15 jaar, die in het bezit is van 
het einddiploma eener hotelvakschool - in 
het belang van diens vakopleiding en met 
betrekking tot een bepaald koffiehuis of 
hotel voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
voor een bepaalden tijd ontheffing te ver
leenen van het bepaalde in de artikelen 6ó 
e n 61 der Arbeidswet 1919. 

Artikel 2. 

Een op grond van artikel 1 verleende ont
heffing kan te allen tij de worden ingetrok
ken. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingan 

van den dag na dien van afkondiging. 
Amsterdam, 25 Augustus 1943. 

Wnd. S.- G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 173) 
,6 September 1943. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, 
N°. 8644, Afd . X, Dir. van den Land
b ouw, tot aanvulling van het beslmt van 
24 F ebrua ri 1922, Staatsblad n°. 82, ter 
uitvoering .van artikel 3 der Veewet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op de slotalinea van artikel l van het 
besluit van 23 F ebruari 1922, Staatsblad n ° . 
.82, ter uitvoering van artikel 3 d er Veewet ; 

H eeft goedgevonden: 
nader aan te wijzen a ls wetenschappelijke in

r ichtingen, welke t en dienste van den Veeart
senijkundigen Dienst zullen worden gebezigd: 

a. het Staatsveeartsenijkun6ig Onderzoe
lcingsinstituut te Amsterdam; 

Aanvulling L. & S. 1943 
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b. de inrichting tot h et winnen van mond
en klauwzeersmetstof van het gemeente
slachthuis te Rotterdam. 

's-Gravenhage, 6 September 1943. 
De S.-G. voornoemd, H.M. HIRSCHFELD. 

(Stct. no. 191) 

6 September z943. BESLUIT van de Se
certarissen-'Generaal van de Departe
m enten van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
de regeling van het deviezenreisverkeer. 

Ingevolge artikel 80 van het Deviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

I. Buitenlandsche reizen van ingezetenen. 
Art. 1. Het is aan deviezenbanken zonder 

vergunning geoorloofd in door het Deviezen
instituut aan te wijzen gevallen voor reis
doeleinden aan ingezetenen, die voornemens 
zijn he t bezette Nederlandsche gebied tijde" 
lijk te verlaten en die in het bezit zijn van 
een geldig paspoort en een geldigen "Pas
sierschein", buitenlandsche betaalmiddelen 
en buitenlandsche geldswaardige papieren te 
verkoopen, zoomede ten gunste van deze in
gezetenen in het buitenland accreditieven te 
openen, een en ander tot de maxima en in de 
geldsoorten, door het Deviezeninstituut te 
beoalen. 

2. Van iedere afgifte voor reisdoeleinden 
van buitenlandsche betaalmiddelen en bui
t enlandsche geldswaardige papieren en van 
ieder voor reisdoeleinden geopend accreditief 
stelt de deviezenbank in het paspoort een ge
dagteekende en onderteekende _ verklaring, 
vermeldende de aan den houder van het pas
poort afgegeven buitenlandsche betaalmid
delen en buitenlandsche geldswaardige papie
ren, dan wel het te zijnen gunste geopende 
accreditief, onder opgave van geldsoorten en 
bedragen en van de tegenwaarde in binnen
landsche geldsoort. Geschiedt de afgifte of de 
opening van het accreditief krachtens ver
gunning, dan worden datum en nummer der 
vergunning eveneens in het paspoort ver
meld. 

3. Het is aan ingezetenen, die het bezette 
Nederlandsche gebied tijdelijk verlaten, zon: 
der vergunning geoorloofd buitenlandsche 
betaalmiddelen en buitenlandsche geldswaar
dige papieren, welke door hen krachtens ver
gunning of overeenkomstig artikel 1 zonder 
vergunning zijn verkregen, zoomede binnen
landsche betaalmiddelen uit te voeren, een 
en ander tot de maxima en, wat de buiten
landsche waarden betreft, in de geldsoorten, 
door het D eviezeninstituut te b epalen . 

4. 1. Alvorens het bezette Nederlandsche 
gebied te verlaten, moet de ingezetene aan 
de bevoegde ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen ter plaatse of aan andere daartoe 
door den Secretaris-G eneraal van het D epar
tement van Financiën aangewezen ambtena-
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ren een volledige opgave doén van alle be
taalmiddelen en geldswaardige papieren, 
welke door hem worden uitgevoerd. 

2. De opgave geschiedt door invulling en 
overlegging van een door of vanwege het De
viezeninstituut verkrijgbaar gesteld formu
lier. Op het formulier moet tevens de ver
moedelijke duur van het verblijf buiten het 
bezette Nederlandsche gebied worden ver
meld. Het ingevulde formulier moet door den 
ingezetene worden gedagteekend en onder
teekend. 

3. De ingezetene is verplicht, de betaal
middelen en geldswaardige papieren, welke 
door hem worden uitgevoerd, desgevraagd 
aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren 
te vertoonen. 

4. Deze ambtenaren voorzien de in het 
paspoort gestelde verklaring, de vergunning 
tot uitvoer, indien deze vereischt is, zoomede 
het ingevulde formulier van een controle
merk en teekenen datum en nummer van het 
formulier aan in het paspoort. Het formulier 
wordt den ingezetene ter hand gesteld en 
moet bij terugkeer binnen het bezette Neder
landsche gebied door hem overeenkomstig 
artikel 6 aan de in het eerste lid bedoelde 
ambtenaren worden afgegeven. 

5. Het bepaalde in het tweede en vierde 
lid is niet van toepassing, indien de ingeze
tene niet meer dan een bedrag van zeven guL 
den vijftig cent in binnenlandsche betaal
middelen uitvoert. De in het eerste lid be
doelde ambtenaren stellen in dat geval in 
het paspoort een van een contrölemerk of 
enkel van een dagteekening voorziene v er
klaring, dat de ingezetene niet in het bezit is 
van een formulier. 

6, x. Het is aan ingezetenen, die tijdelijk 
in het buitenland vertoeven, zonder vergun
ning geoorloofd, gedurende hun verblijf in 
het buitenland over door hen, met inachtne
ming van de voorgaande bepalingen uitge
voerde, dan wel op grond van accreditief ver
kregen betaalmiddelen en geldswaardige pa
pieren voor reisdoeleinden te beschikken tot 
de door het Deviezeninstituut te bepalen 
maxima. 

2. De ingevolge het eerste lid door het 
Deviezeninstituut bepaalde maxima gelden 
eveneens ten aanzien van andere dan in het 
eerste lid bedoelde waarden, waarover met 
vergunning voor reisdoeleinden kan worden 
beschikt. 

6, x. Het is aan ingezetenen bij terugkeer 
binnen het bezette Nederlandsche gebied 
zonder vergunning geoorloofd, binnenland
sche betaalmiddelen in te voeren tot door het 
Deviezeninstituut te bepalen maxima. 

2. H et is aan ingezetenen bij terugkeer 
binnen het bezette Nederlandsche gebied 
slechts met vergunning geoorloofd, buiten
landsche betaalmiddelen en binnenlandsche 
en buitenlandsche geldswaardige papieren in 
te voeren tot hoogere bedragen en, wat de 
buitenlandsche waarden betreft, in andere 
geldsoorten dan door het Deviezeninstituut 
te bepalen. 

3. Heeft het verblijf buiten het bezette 
Nederlandsche gebied korter geduurd dan 
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den bij het verlaten van dit gebied opgegeven 
vermoedelijken duur, dan is de ingezetene 
verplicht, ten minste de uitgevoerde wa~rden 
weder in te voeren, met aftrek van de bedra
gen, waarover hij op grond van de krachtens 
artikel s gegeven bepalingen gedurende zijn 
verblijf in het buitenland kon beschikken. 

4. Behoudens vergunning van het D evie
zeninstituut is de ingezetene verplicht, bui
tenlandsche betaalmiddelen en buitenland
sche geldswaardige papieren, welke door hem 
bij terugkeer binnen het bezette Nederland
sche gebied worden ingevoerd, binnen drie 
dagen na den terugkeer aan de Nederlandsche 
Bank of aan een deviezenbank ten verkoop 
aan te bieden. Gelijke verplichting bestaat, 
wanneer de ingezetene niet binnen veertien 
dagen na de verkrijging der buitenlandsche 
betaalmiddelen en buitenlandsche geldswaar
dige papieren het bezette N ederlandsche ge
bied heeft verlaten. De Deviezenbank is be
voegd, de aldus aangeboden buitenlandsche 
betaalmiddelen en buitenlandsche geldswaar
dige papieren zonder vergunning van den in
gezetene te koopen. Bij iederen koop stelt de 
Nederlandsche Bank of de Deviezenbank in 
het paspoort een gedagteekende en ondertee
kende verklaring, vermeldende de van den 
houder van het paspoort overgenomen bui
tenlandsche betaalmiddelen en buitenland
sche geldswaardige papieren. 

7. x. Bij terugkeer binnen het bezette Ne
derlandsche gebied moet de ingezetene aaii 
de in artikel 4 bedoelde ambtenaren een vol
ledige opgave doen van alle betaalmiddelen 
en geldswaardige papieren, welke door hem 
worden ingevoerd. 

2 . De opgave geschiedt op het in artikel 
4 bedoelde formulier en wordt door den inge
zetene gedagteekend en onderteekend. Het 
ingevulde formulier wordt door. hem aan de 
in artikel 4 bedoelde ambtenaren afgegeven. 

3 . Het bepaalde in artikel 4, derde lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

4. Is de ingezetene overeenkomstig arti
kel 4, vijfde lid, niet in het bezit van een for
mulier, dan is het bepaalde in het tweede lid 
niet van toepassing. De in artikel 4 bedoelde 
ambtenaren voorzien in dat geval de verkla
ring, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van een 
tweede contrölemerk of enkel van een dag
teekening. 

II . Binnenlandsche reizen van niet-inge
zetenen. 

8. x. Het is aan niet-ingezetenen bij het 
binnenkomen in het bezette Nederlandsche 
gebied zonder vergunning geoorloofd, bin
nenlandsche betaalmiddelen in te voeren tot 
door het D eviezeninstituut te bepalen maxi
ma. 

2. Het is aan niet-ingezetenen bij het 
binnenkomen in het bezette N ederlandsche 
gebied slechts met vergunning geoorloofd, 
buitenlandsche betaalmiddelen en binnen
landsche en buitenlandsche geldswaardige pa
pieren in te voeren tot hoogere bedragen en, 
wat de buitenlandsche waarden betreft, in 
andere geldsoorten dan door het Deviezen
instituut te bepalen. 
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9. r. Bij het binnenkomen in het bezette 
Nederlandsche gebied moet de niet-ingeze
tene aan de in artikel 4 bedoelde ambtenaren 
een voiledige opgave doen van de betaalmid
delen en geldswaardige papieren, welke door 
hem worden ingevoerd. 

2. De opgave geschiedt door invulling en 
overlegging van een door of vanwege het De
viezeninstituut verkrijgbaar gesteld formu
lier, waarop tevens de vermoedelijke duur 
van het verblijf binnen het bezette Neder
landsche gebied wordt vermeld. Het ingevul
de formulier moet door den niet-ingezetene 
worden gedagteekend en onderteekend. 

3. De niet-ingezetene is verplicht, be
taalmiddelen en geldswaardige papieren, 
welke door hem worden ingevoerd, desge
vraagd aan de in artikel 4 bedoelde ambte
naren te vertoonen. 

4. Deze ambtenaren voorzien het inge
vulde formulier van een contrölemerk en tee
kenen datum. en nummer van het formulier 
aan in het paspoort van den niet-ingezetene. 
Het formulier wordt aan den niet-ingezetene 
ter hand gesteld en moet bij het verlaten van 
het bezette Nederlandsche gebied door hem 
overeenkomstig artikel IJ aan de in artikel 4 
bedoelde ambtenaren worden afgegeven. 

5. Het bepaalde in het tweede en vierde 
lid is n iet van toepassing, indien de niet-in
gezetene geen geldswaardige papieren en bui
tenlandsche betaalmiddelen en niet meer dan 
een bedrag van zeven gulden vijftig cent in 
binnenlandsche betaalmiddelen invoert en 
niet voornemens is, gedurende zijn verblijf 
binnen het bezette Nederlandsche gebied 
over andere dan de ingevoerde binnenland
sche waarden te beschikken. De in artikel 4 
bedoelde ambtenaren stellen in dat geval in 
het paspoort een van een contrölemerk of 
enkel van een dagteekening voorziene ver
klaring, dat de niet-ingezetene niet in het be
zit is van een formulier. 

10. r. Het is aan deviezenbanken zonder 
vergunning geoorloofd, ten gunste van een 
binnen het bezette Nederlandsche gebied ver
toevenden niet-ingezetene. 

I) buitenlandsche betaalmiddelen in te 
wisselen tegen binnenlandsche betaalmidde
len tot door het Deviezeninstituut te bepalen 
maxima; 

2) uitbetalingen te doen op door het De
viezeninstituut aan te wijzen binnenlandsche 
en buitenlandsche geldswaardige papieren en 
binnenlandsche vorderingen tot door het De
viezeninsti tuut te bepalen maxima. 

2. De deviezenbanken stellen van iedere 
inwisseling en uitbetaling overeenkomstig het 
eerste licj een gedagteekende en onderteeken
de aanteekening op het in artikel 9 bedoelde 
formulier. 

11. De niet-ingezetene is bevoegd, zonder 
vergunning over de met inachtneming van de 
artikelen 8, 9 en IO ingevoerde of verkregen 
betaalmiddelen binnen het bezette Neder
landsche gebied voor reisdoeleinden te be
schikken. 

12. Niet-ingezetenen, die het bezette Ne
derlandsche gebied verlaten, mogen zonder 
vergunning betaalmiddelen en geldswaardige 
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papieren uitvoeren tot de maxima en in de 
gelásoorten, door het Deviezeninstituut te 
bepalen. 

13. r. Bij het verlaten van het bezette 
N ederlandsche gebied moet de niet-ingeze
tene aan de in artikel 4 bedoelde ambtenaren 
een volledige opgave doen van alle betaal
middelen en geldswaardige papieren, welke 
door hem worden uitgevoerd. , 

2. De opgave geschiedt op het in artikel 
8 bedoelde formulier en wordt door den niet
ingezetene gedagteekend en onderteekend. 
H et ingevulde formulier wordt door hem aan 
de in artikel 4 bedoelde ambtenaren afgege
ven. 

3. Het b epaalde in artikel 9, derde lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

4. I s de niet-ingezetene overeenkomstig 
artikel 9, vijfde lid, niet in het bezit van een 
formulier, dan is het bepaalde in het tweede 
lid niet van toepassing. De in artikel 4 be
doelde ambtenaren voorzien in dat geval de 
verklaring, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van 
een tweede contrölemerk of enkel van een 
dagteekening. 

III. Reisbagage. 
14. Onverminderd het bepaalde in artikel 

35 van het Deviezenbesluit I94I is de in- en 
uitvoer van goederen als reisbagage zonder 
overlegging van documenten, als bedoeld in 
artikel 34 van het Deviezenbesluit I94I, ge
oorloofd, mits: 

a. aannemelijk is, dat ten aanzien van die 
goederen geen betalingsverplichtingen meer 
bestaan of alsnog zullen ontstaan, en 

b. die goederen naar het oordeel van de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
niet worden in- of uitgevoerd voor handels
doeleinden, noch met de bedoeling om de bij 
of krachtens het Deviezenbesluit I94I gege
ven bepalingen te ontduiken. 

IV. A/gemeene bepalingen. 
ló. r. De door het Deviezeninstituut 

overeenkomstig de artikelen I, 3, 5, 6, 8, IO 

en I2 te geven bepalingen worden in de Ne
derlandsche Staatscourant openbaargemaakt. 

2. Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat voor den uit- en invoer van bepaalde be
taalmiddelen en geldswaardige papieren geen 
maxima gelden. 

16. Bij de berekening van den duur van 
het oponthoud van een ingezetene in het bui
tet:iland of van een niet-ingezetene in het 
binnenland worden de dagen, waarop de rei
ziger de Nederlandsche grens passeert, elk 
voor een geheelen dag gerekend. 

17. r. Het verlaten en het binnenkomen 
van het bezette Nederlandsche gebied, met 
inachtneming van de bepalingen der vooraf
gaande artikelen, is slechts geoorloofd langs 
de door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën aan te wijzen kan
toren. 

2. Het is aan personen, die anders dan 
langs de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën aan te wij
zen kantoren het bezette Nederlandsche ge
bied binnenkomen, slechts met vergunnning 
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geoorloofd buitenlandsche betaalmiddelen en 
binnenlandsche en buitenlandsche geldswaar
dige papieren in te voeren. 

18. Van de krachtens dit besluit zonder 
vergunning in te voeren betaalmiddelen zijn 
uitgesloten de krachtens artikel 20 van 1het 
Deviezenbesluit 1941 aangewezen betaal
middelen, andere dan binnenlandsche, waar
van de invoer slechts met vergunning geoor
loofd is. 

19. De " Deviezenreisbeschikking" , Ne
derlandsche Staatscourant van 30 September 
1940, no. 190, gelijk nader gewijzigd en aan
gevuld, wordt ingetrokken. 

20. Dit besluit wordt aangehaald als: De
viezenreisbesluit 1943. 

21. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

Deventer/'s-Gravenhage, 6 Sept. 1943. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. Fi'n., 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

S .-G. Dep. v.H., N. en S., H . M. HrnsCHFELD. 

(Stct. no. 191) 
6 September z943. BESLUIT van de Se

cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën ,en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
de regeling van het deviezengrensver
keer met België. 

Ingevolge artikel 80 van het Deviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. r. Voor de toepassing van dit be
sluit wordt verstaan onder : 

1) grensi,:ebied: 
a) het gebied, behoorende tot die Neder

landsche gemeenten, die, althans met een 
deel van het gemeentegebied, niet verder dan 
15 km van de Belgische grens van het bezette 
Nederlandsche gebied verwijderd liggen; 

b) het k,achtens de Belgische deviezen
voorschriften aangewezen gebied aan de Ne
derlandsche grens; 

2) grensbewoners: 
personen, die binnen de grensgebieden hun 

woonplaats hebben of gewoonlijk aldaar ver
blijven; 

3) grensgangers: 
grensbewoners, die van een bedrijf, gelegen 

in het grensgebied van het nabuurland, re
gelmatig loon (daaronder mede begrepen 
salarissen, gratificaties, provisies, enz.) ont
vangen en die, om de plaats te bereiken, waar 
zij hun arbeid verrichten, regelmatig de grens 
langs een bepaald kantoor overschrijden. 

2. Het Deviezeninstituut kan met bin
dende werking beslissen, of een bepaalde per
soon als grensbewoner of grensganger is aan 
te merken of niet. 

2. 1. H et is aan grensbewoners zonder 
vergunning . geoorloofd, binnenlandsche en 
Belgische betaalmiddelen uit te voeren en 
in te voeren tot een gezamenlijke', waarde van 
ten hoogste drie gulden per dag, ten hoogste 
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echter dertig gulden per maand. De uitvoer 
en de invoer mogen slechts geschieden langs 
het meest nabij de woonplaats van den 
grensbewoner gelegen douanekantoor op tijd
stippen, waarop het kantoor voor het reizi
gersverkeer is opengesteld, een en ander be
houdens door den inspecteur der invoerrech
t en en accijnzen, binnen wiens dienstkring 
dat kantoor is gelegen, voor bepaalde geval
len te verleenen uitzonderingen. 

2. Invoer van Belgische betaalmiddelen, 
anders dan overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid, is aan grensbewoners slechts 
met vergunning geoorloofd. 

3. Kinderen beneden den leeftijd van 
veertien jaar mogen bedragen, waarvan de 
uit- of invoer overeenkomstig het bepaalde 
in het eerste lid geoorloofd is, slechts dan 
medevoeren, wanneer deze bedragen noodig 
zijn voor schoolbezoek. 

· 3. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 2 is het aan ingezetenen, grensgan
gers, die in het bezit zijn van loonverklarin
gen hunner Belgîsche werkgevers, geoorloofd, 
binnenlandschè en Belgische betaalmiddelen 
tot een waarde van t en hoogste hun loon zon
der vergunning in te voeren. De loonverkla
ringen moeten aan de ambtenaren der in
voerrechten en accijnzen worden getoond en 
worden door dezen ingetrokken. 

2. Ingezetenen, werkgevers, zijn ver
plicht, bij de betaling van het aan de Belgi
sche grensgangers verschuldigde loon dezen 
een loonverklaring af te geven overeenkom
stig het door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën vast te stel
len model. 

3. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 2 is het aan Belgische grensgangers ge
oorloofd, onder overlegging van de in het 
vorige lid bedoelde loonverklaring aan de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
van het kantoor, genoemd in de verklaring, 
het loon in de geldsoort, waarin dit aan hen 
is uitbetaald, zonder vergunning uit te voe
ren. Het eerste exemplaar van de loonver
klaring wordt door de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen ingetrokken, het tweede 
exemplaar aan den grensganger teruggegeven. 

4. D e invoer en de uitvoer door grensbe
woners van de hierna vermelde goederen zijn, 
in afwijking van het bepaalde in artikel 34 
van het Deviezenbesluit 1941, geoorloofd, 
zonder overlegging van de in genoemd arti
kel bedoelde documenten: 

1) boom- en veldvruchten en gewassen, 
welke hetzij zijn gewonnen op in België ge
legen grond, welke van uit de op N eder
landsch grondgebied gelegen boerderij of wo
ning wordt geëxploiteerd, hetzij gewonnen 
op in Nederland gelegen grond, welke van uit 
de in België gelegen boerderij of woning 
wordt geëxploiteerd: 

2) voorwerpen, dienende of gediend heb
bende voor het bewerken van gronden, als 
bedoeld onder 1, of voor het binnenhalen van 
den oogst van die gronden; 

3) zaai- en pootgoed, zoomede meststof
fen, bestemd voor gronden, als bedoeld on
der 1 · 

I 
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4) paarden en vee, ter beweiding of na 
beweiding, dan wel ter beakkering of na be
akkering op of van gronden, als bedoeld on
der 1; 

5) niet voor handel of bedrijf bestemde 
goederen, welke contant zijn gekocht en die
nen voor de persoonlijke behoeften van de 
grensbewoners, 

een en ander ter beoordeeling van de amb
tenaren der invoerrechten en accijnzen. 

5. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 2 is het aan grensbewoners, die in het 

· bezit zijn van een vergunning van den in
specteur der invoerrechten en accijnzen, ge
oorloofd: 

a) zonder overlegging van de in artikel 
34 van het Deviezenbesluit 1941 bedoelde 
documenten in het land hunner inwoning 
voortgebrachte goederen tot een verkoop
waarde van ten hoogste dertig gulden per 
marktdag uit of in te voeren; 

b) de met den verkoop dezer goederen 
verkregen opbrengst tot een waarde van ten 
hoogste dertig gulden per marktdag in of uit 
te voeren. 

2. De aanvragen tot het verkrijgen van 
de vergunning moeten worden ingediend: 

a. door een ingezetene bij den inspecteur 
der invoerrechten en accijnzen van zijn woon
plaats; 

b. door een niet-ingezetene bij den in
specteur der invoerrechten en accijnzen, bin
nen wiens dienstkring het naast bij zijn 
woonplaats gelegen grenskantoor valt. 

3. De vergunning wordt verleend in den 
vorm van een marktboek. D esgewenscht kan 
den aanvrager meer dan één vergunning wor
den verleend. 

4. De vergunning wordt tot wederopzeg
ging verleend. Zij vervalt, indien het markt
boek is volgeschreven. 

5. Voor het verkrijgen van een nieuwe 
vergunning moet de oude bij het indienen 
van de aanvrage worden ingeleverd. 

6. Grensbewoners zijn desgevraagd ver
plicht, de door hen ingevoerde of uit te voe
ren betaalmiddelen aan de bevoegde amb
tenaren der invoerrechten en accijnzen of 
aan andere daartoe aan te wijzen ambtenaren 
te vertoonen. 

~. Van de overeenkomstig dit besluit zon
der vergunning in en uit te voeren binnen
landsche betaalmiddelen zijn Rijkskrediet
kasbiljetten (Reichskreditkassenscheine) 
uitgesloten. 

8. De " Deviezengrensbeschikking l". · 
Nederlandsche Staatscourant van 19 Augus
tus :1940, no. i:60, wordt ingetrokken. 

9. Dit besluit wordt aangehaald als: De
viezengrensbesluit 1943. 

10. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

Deventer/'s- Gravenhage, 6 Sept. 1943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v . Fin., 

M . ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. Dep. v . H.,N. en S ., H.M. HIRSCHFELD. 
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(Stct. no. 206) 

8 September 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
den 13den Juli 1934, Staatsblad n° . 368, 
tot vaststelling van bepalingen betreffen
de indienstneming door de R aden van 
Arbeid van personeel op arbeidsover
eenkomst (Arbeidsovereenkomstenbe
sluit Raden van Arbeid), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 
23sten April 1940, Staatsblad n°. 845. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In het Koninklijk besluit van den 13den 
Juli l 934, Staatsblad n° . 368, tot vaststelling 
van bepalingen betreffende indienstneming 
door de Raden van Arbeid van personeel op 
arbeidsovereenkomst (Arbeidsovereenkom
stenbesluit Raden van Arbeid), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
23sten Aptil 1940, Staatsblad n°. 845, worden · 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

De leden 7 en 8 van artikel 61 worden gele
zen als volgt: 

"7 Indien een arbeider aangesteld wordt 
als ambtenaar in tijdelijken dienst, wordt op 
31 December van het jaar, waarin die aan
steJJing plaats vindt, het ingehoudene, ver
meerderd met de rente tot genoemden datum, 
gevoegd bij de in artikel 95a, tweede lid, 
van het Algemeen R ijksambtenarenregle
ment bedoelde som . 

8 . Indien hij, die tot ambtenaar in vasten 
of tijdelijken dienst aangesteld is, ontslagen 
wordt of overlijdt vóór den aanvang van den 
termijn, binnen welken inkoop van diensttijd 
mogelijk is, wordt de bijslag, bedoeld in het 
tweede Jiá van dit artikel, aan hem of aan 
zijn rechtverkrijgenden alsnog uitgekeerd.". 

Aan artikel 61 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd : 

"9 . De arbeider, die op of na 1 Maart 1942 
tot ambtenaar aangesteld is, heeft bij inkoop 
voor pensioen van op arbeidsovereenkomst 
doorgebrachten diensttijd aanspraak op den 
in de vorige leden bedoelden bijslag. Voor den 
arbeider, op wien gedurende de periode van 
inhouding of een gedeelte daarvan de Inva
liditeitswet van toepassing geweest is, wordt 
bij inkoop voor p ensioen van op arbeidsover
eenkomst doorgebrachten diensttijd de bij
slag van 100 pct. bepaald. 

10. Van den vóór 1 Maart 1942 aangestel
den ambtenaar, die, op grond van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals 
deze gewijzigd en aangevuld is bij beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken van 
31 Januari/2 Februari 1942, diensttijd, als 
arbeider doorgebracht, voor pensioen in
koopt, wordt de ingevolge dit a rtikel uitge
keerde bijslag teruggevorderd.". 
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Artikei 2. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Sep

tember 1943, behoudens het bepaalde in de 
nieuwe leden 9 en 10, hetwelk wordt geacht 
in werking te zijn getreden met ingang van 
1 Maart 1942. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 8 September 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Stct. no. 182) 
13 September 1943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken, N°. 3429, 
Afd. A.V., tot wijziging van een beschik
king ter uitvoering van de Ongevallen
wet 1921. 
wet 1921 (Ned. Stct. 1943, nr. 182). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gezien artikel 14, tweede lid, der Onge
vallenwet 1921; 

Wijzigt de beschiking van den Minister 
van Arbeid van 20 September 1921, n° . 3951, 
afd. A.V., laatstelijk gewijzigd bij beschik
king van den Minister van Arbeid van 6 Fe
bruari 1922, n°. 441, afd. A.V., aldus, dat 
de komma, geplaatst achter "tandprothe
sen", wordt vervangen door een punt en de 
woorden "indien" tot en met "prothesen", 
achter "tandprothesen" geplaatst, vervallen. 

Amsterdam, 13 September 1943. 
Wnd. S.-G. voornoemd, VERWEY. 

(S tct . no. 190) 
z5 September z943. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken B.Z. Nr. 2 

B .B. tot regeling van den wettelijken 
tijd. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette' Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. 1. De op heden geldende zomer
tijd eindigt op 4 October 1943, in den voor
middag, om 3 uur. Op dit tijdstip worden de 
openbare klokken één uur, te weten van 3 uur 
op 2 uur, teruggezet. 

2. Van het op 4 October 1943 dubbel 
voorkomende uur van 2 tot 3 uur in den voor
middag wordt het eerste uur als 2A, 2A 1 
minuut en zoo voort tot 2 A 59 minuten, het 
tweede als 2 B, 2 B 1 minuut en zoo voort tot 
2 B 59 minuten aangeduid. 

2. Op 3 April 1944, in den voormiddag 
om 2 uur, wordt de op heden geldende zomer
tijd weder ingevoerd. 

Op dat tijdstip is het dus 3 uur in den 
voormiddag en worden de openbare klokken 
één uur, te weten van 2 uur op 3 uur, voor-
uitgezet. · 

8. De ter zake van de tijdregeling gel-

J oz 
dende wettelijke voorschriften treden buiten 
werking, voor zoover in dit besluit anders 
wordt bepaald. 

4. Dit besluit zal in de Nederlandsche 
, Staatscourant worden geplaatst. 

Apeldoorn, 15 September 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 233 en 234) 

z7 September z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Binnenland
sche Zaken betreffende de ~uisvesting 
en de verzorging van ambtenaren van 
politie. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (1) De burgemeesters kunnen ten 
behoeve van ambtenaren van politie van de 
inwoners hunner gemeente huisvesting, al 
dan niet met verzorging, vorderen. 

(2) Deze vorderingen kunnen worden ge
daan op schriftelijke aanvrage van denStaats
politiegezagsdrager ter plaatse of van den 

. Commandant van het Marechaussee-Gewest, 
waarbinnen de gemeente is gelegen. In ge
meenten, waar door gemeentepolitie in den 
politiedienst wordt voorzien, kunnen de bur
gemeesters ook uit eigen hoofde vorderen. 

2. De vorderingen geschieden onder uit
reiking van een daartoe strekkenden schrifte
lijken last. 

8. (1) Het verschaffen van huisvesting, 
al of niet met verzorging naar .de voorschrif
ten van dit besluit, geeft recht op het ontvan
gen van een vergoeding, welke door den bur
gemeester wordt vastgesteld en in den in 
artikel 2 genoemden last wordt vermeld. 

(2) - Het bedrag der vergoeding wordt 
maandelijks door of vanwege dengene, die de 
aanvrage heeft gedaan, ter beschikking ge
steld van den burgemeester en door tusschen
komst van dezen ten spoedigste aan den be
langhebbende uitbetaald. 

4. (1) Huisvesting omvat de huisvesting 
van ambtenaren van politie, met verstrek
king van nachtligging en van vuur en licht 
of plaats aan den gemeenen haard, ter keuze 
van den inwoner, een en ander al of niet ge
paard gaande met het stallen van dienstpaar
den. 

(2) Huisvesting met verzorging omvat 
bovendien het verstrekken van toebereide 
voeding. 

5. De vordering kan geschieden: 
a. voor ambtenaren van politie, bij bewo

ners van huizen of gedeelten van huizen -
wat de bewoners der laatste betreft in ge
meenten met meer dan twintig duizend zielen 
slechts voor zoover zij over meer dan twee 
vertrekken kunnen beschikken - , ter zake 
waarvan aanslag in de personeele belasting 
plaats heeft, met uitzondering van die, welke 
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volgens artikel 18 der Wet op de Personeele 
Belasting 1896 niet belast worden naar de 
waarde der stoffeering; 

b. voor dienstpaarden, bij alle personen, 
die over gebouwen of getimmerten beschik
ken, bruikbaar tot stalling van paarden en 
waarin onbezette plaatsen zijn; 

6. (1) In huisgezinnen, waarin zich een 
kraamvrouw of een lijk bevindt, of waarin 
personen aan ernstige ziekten lijden, zoo
mede huisgezinnen, waarin vier of meer min
derjarige kinderen en kleinkinderen, tot het 
gez:n behoorende, onwonend zijn, mag, geen 
huisvesting, al of niet met verzorging van 
ambtenaren van politie worden gelast. 

(2) In huizen, waarin een ziekte heerscht, 
die bij of krachtens wettelijke bepalingen als 
besmettelijk wordt aangewezen, mag geen 
huisvesting geschieden . 

(3) Opgave van de in dit artikel ge
noemde omstandigheden dient terstond na 
het ontvangen van den in artikel 2 genoem
den last door het gezinshoofd of diens ver
vanger aan den burgemeester te geschieden . 

(4) De inwoner, die nalaat opgave daar
van te doen, is gehouden de huisvesting voor
loopig in zij n woning - mits daarin geen 
besmettelijke ziekte heerscht - toe te staan 
en t en spoedigste, voor eigen rekening, in be
hoorlijke hu isvesting en verzorging der amb
tenaren elders in de gemeente te voorzien. 

(s) Ontstaat een reden van vrijstelling 
tijdens de inkwartiering, dan wordt door den 
burgemeester, na kennisneming daarvan, een 
andere huisvestingsgelegenheid aangewezen. 

7. (1) De inwoner, die zich over een vor
dering tot huisvesting, al of niet m et verzor
ging, bezwaard acht, is bevoegd binnen 8 
dagen na de vordering zijn bezwaren schrif
telijk bij den burgemeester kenbaar te maken. 

(2) De burgemeester doet zijn schrifte
lijke beslissing binnen 14 dagen na ontvangst 
van het bezwaarschrift aan belanghebbende 
uitreiken. 

(3) Ingeval de bezwaren geheel of gedeeL 
telij k ongegrond worden v erklaard, is de in
woner bevoegd binnen 8 dagen na ontvangst 
der beslissing van den burgemeester de eind
beslissing van den Commissaris det provin
cie, binnen welke de gemeente gelegen is, jn 
te roepen. 

(4) H eeft de burgemeester binnen den in 
het tweede lid genoemden termijn geen be
slissing genomen, dan is de inwoner bevoegd 
binnen 8 dagen na het verstrijken van dezen 
termijn de beslissing van den in het vorige 
lid bedoelden Commissaris der provincie in 
te roepen. 

(5) Hangende de beslissingen , in de voor
gaande leden van dit artikel bedoeld, blijft 
de vordering van kracht. 

8. W aneer aan een vordering, door den 
burgemeester overeenkomst ig de bepalingen 
van dit besluit gedaan, geen gevolg is gegeven 
of niet op b ehoorlijke wijze is voldaan, wordt 
door den burgemeester daarin voorzien . Deze 
voorziening geschiedt op kosten van den in
woner, aan wien de vordering gericht was, 
behoudens in gevallen, waarin zich een om
standigheid voordoet, welke volgens artikel 
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6 tot vrijstelling aanleiding geeft. 
9. (1) Het bedrag der kosten, veroor

zaakt door de maatregelen, in het voorgaande 
artikel vermeld, wordt aan den schuldenaar 
in persoon of te zijner woonplaats aan een 
huisgenoot vanwege den but'gemeester be
teekend, met waarschuwing om binnen drie 
dagen deze som te voldoen ter plaatse, in de 
waarschuwing aan te wijzen. 

(2) Indien de schuldenaar daaraan niet 
voldoet, wordt hij schriftelijk aangemaand 
om binnen nieuwe drie dagen het verschul
digde te betalen, onder kennisgeving, dat hij 
daartoe anders door middelen, bij dit besluit 
bepaald, zal worden gedwongen. 

10. (1) Bij niet-voldoening aan de aan
maning, in het tweede lid van artikel 9 ver
meld, wordt het verschuldigde ingevorderd 
bij dwangbevel, uit te vaardigen door den 
gemeente-ontvanger. 

(2) Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploot be
teekend en ten uitvoer gelegd, op de wijze, 
bij het Wetboek van Burgelijke Rechtsvorde
ring ten aanzien van vonnissen en authen
tieke akten voorgeschreven. 

(3) Binnen 30 dagen na de dagteekening 
staat verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van de gemeente. 

(4) Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging. 

(5) Het dwangbevel, door den gemeente
ontvanger uitgevaardigd, kan in het geheele 
Rijk worden ten uitvoer gelegd. 

ll. (1) Hij , die weigert of nalaat behoor
lijk te voldoen aan de vordering, hem over
eenkomstig dit besluit gedaan, of deze vol
doening verhindert of belemmert, wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

(2) De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen. 

12. Door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie kunnen nadere 
voorschriften ter uitvoering van dit besluit 
worden vastgesteld. 

13. Dit besluit kan worden aangehaald 
als : Inkwartieringsbesluit Politie. 

14. Het treedt in werking op 1 October 
1943. 

Apeldoorn, 17 September 1943. 
5.-G. v. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

5 .-G. v.h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no . 207) 

z8 September z943. BESLUIT van den Se
cretaris- Generaal van het Departement 
van Financiën, houdende nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 29 
September 1909 (Staatsblad 1934, no. 
702), houdende bepalingen omtrent het 
krediet voor en den vrijdom van den 
accijns op zout. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de •Verordening No. 3/1940 van den 
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Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. Artikel 6 van het Koninklijk be
sluit van 29 September I909 (Staatsblad 
I934, no. 702) wordt gewijzigd als volgt : 

I. in lid I vervallen de letters b en, f; 
2. in lid 3 vervalt letter c; 
3. het voorlaatste lid wordt aangevuld 

met den volgenden zin: 
Uitslag zonder document is verboden. 
Art. II. Na artikel 9 van bovengenoemd 

besluit wordt het volgende artikel opgeno
men : 

Art. 9bis. Het is verboden een hoeveel
heid ruw dan wel geraffineerd zout voorhan
den te hebben, welke meer dan v ijf t en hon
derd in minder verschilt van de hoeveelheid, 
welke volgens de in artikel 7 bedoelde reke
ning bij de vorige peiling aanwezig was en 
sindsdien is ingeslagen. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 November I943· 

Deventer, I8 September I943. 
Wnd. S.-G. v . h. D ep. v. Fin., H . POSTMA. 

(Stct. no. 183) 
20 September z943. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten be
treffende wijziging van het Amateur 
dans- en amusementsorkestenbesluit 
1942. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het amateur dans- en amuse
mentsorkestenbesluit I942 wordt als volgt 
gewijzigd: 

I. Artikel 3 vervalt. 
Il. In artikel 5, tweede lid , worden in 

plaats van de woorden " Amateur dans- en 
amusementsorkestenbesluit I942" gelezen de 
woorden: ,,D ans- en amusementsorkestenbe
sluit". 

2. Dit besluit treedt den dertigsten dag 
na dien zijner afkondiging in werking. 

's- Gravenhage, 20 September 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. V. en K ., DE RANITZ. 

(Stct. no. 225) 

20/30 S eptember z943. BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Land
bouw en Visscherij, No. rr22 D /doss. 49, 
Afdeeling Volksgezondheid, tot wijziging 
van hetMelkstandaardisatiebesluit 1940. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
3/r940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

In artikel 3, eerste lid, sub 3° ., van het 
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Melkstandaardisatiebesluit 1940, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 16 
September 1942 (Nederlandsche Staatscou
rant van 4 December 1942, no. 237), wordt 
in plaats van "de Stichting Nederlandsche 
Zuivelcentrale, afdeeling Zuivel, gevestigd 
te 's-Gravenhage," gelezen: het Bedrijfschap 
voor Zuivel. 

Artikel 2. 

Dit besluit wordt gerekend in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 October 1943. 

Amsterdam, 30 September 1943. 
Wnd. S .- G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

's-Gravenhage, 28 September 1943. 
S .-G . Dep. v. L. en V.. H. M . HIRSCHFELD. 

(Stct. no. 216) 

29 September z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal. van het D epartement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, No. 189 O .W.K., hou
dende wijziging va n de Leerplichtwet en 
van het Koninklij k besluit van 28 D e
cember 192I (Staatsblad no. 1446) tot 
vaststelling van voorschriften ter uitvoe
ring van artikel 18, § 3, en artikel 19, 
§ 2, der Leerplichtwet. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepaal ik: 

Artikel 1 . 

In § 3 van artikel 19 der Leerplichtwet 
worden tusschen de woorden "en" en "van" 
ingevoegd de woorden: een afschrift. 

Artikel 2. 

Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
28 D ecember 1921, Staatsblad no. 1446, tot 
vaststelling van voorschriften ter uitvoering 
van artikel 18, § 3, en artikel 19, § 2, der 
Leerplichtwet, wordt gelezen als volgt: 

Artikel r. De kennisgeving en de schrif
telijke aanzegging, bedoeld in artikel 18, § 2 

en § 3, tweede lid, en artikel 19, § 2 , eerste 
lid, der L eerplichtwet, worden door den in
specteur van het lager onderwijs met een ten 
postkantore aangeteekend schrijven gezon
den aan den persoon, die naar artikel 1 dier 
wet voor de in de aanzegging omschreven 
overtreding, volgens het oordeel van de 
Commissie tot wering van schoolverzuim, in 
de eerste plaats aansprakelijk is, en indien 
van dat oordeel niet blijkt, aan ieder der 
voor die overtreding' aansprakelijke perso
nen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 29 September 1943. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 

en Kultuurbescherming, 
J : van Dam. 

• 
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(Stct. no. 210) 

II October 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Depàrtement 
van Sociale Zaken, B0 • 1765, Afdeeling 
Arbeid I, betreffende een vrijen middag 
voor huispersoneel. 

Op grond van § I van Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 van Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

I. Dit besluit verstaat onder huisb°edien
den alle personen, die in particulieren dienst 
werkzaam zijn voor het verrichten van huise
lijke of persoonlijke diensten, voor zoover zij 
behooren tot één of meer der volgende groe
pen van personeel: 

a. dienst-, kamer-, keuken-, kin.der- en 
linnenmeisjes, juffrouwen van gezelschap, 
huishoudsters, huisnaaisters, huismeesteres
sen, hulpen in de huishouding en werksters; 

b. particuliere chauffeurs en koetsiers , 
huisknechts, huismeesters, koks, livreibe
dienden en tuinlieden; 

v. huishoudelijk, keuken-, schoonmaak- en 
cantinepersoneel, werkzaam in inrichtingen; 

d. concierges, huisbewaarders, portiers, 
stokers van centrale verwarmingen en derge
lijke personen, die belast zijn met de verzor
ging van huishoudelijke aangelegenheden of 
met bewaking, m et uitzondering van nacht
en dagwakers in geregelden dienst; 

e. werksters en ander schoonmaakperso
• nee 1 bij schoonmaakondernemingen; 

f. personen, werkzaam in pensions en 
kamerverhuurbedrijven; 

g. gezins- en huisverzorgsters, uitgezonden 
door sociale instellingen. 

2 . Personen, die werkzaamheden, als be
doeld in het eerste lid, buiten dienstbetrek
king verrichten, worden voor de toepassing 
van dit besluit geacht in dienst te zijn van 
dengene, te wiens behoeve hun werkzaam
heden strekken. 

Artikel 2. 

I. Een huisbediende mag op één werkdag 
in elke kalenderweek geen werkzaamheden 
in dienst van zijn werkgever verrichten in 
een tijdruimte van vier opeenvolgende, tus
schen 13 en 18 uur liggende uren. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing: 

a. ten aanzien van personen, die niet na 
15 uur als huisbediende werkzaam zijn; 

b. ten aanzien van personen, die, minder 
dan gedurende 7 uur per dag als huisbediende 
bij denzelfden werkgever werkzaam zijn; 
voor de toepassing dezer bepaling worden 
rusttijden van minder dan 2 uur geacht te 
zijn tijden, gedurende welke gewerkt wordt; 

c. ten aanzien van personen, die op minde_r 
dan zes werkdagen per week bij denzelfden 
werkgever werkzaam zijn; 

d. ten aanzien van bloed- en aanverwanten 
van den werkgever, tot den derden graad in
gesloten, die bij hem inwonen, alsmede van 
pleegkinderen, die in het gezin van den werk
gever als eigen kinderen worden opgevoed ; 

e. ten aanzien van personen, die naast hun 
huiselijke of persoonlijke diensten tevens 
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werkzaam zijn in het landbouw-, tuinbouw
of veehoudersbedrijf van den werkgever; 

f. ten aanzien van personen, wier werktijd 
bij of krachtens de Arbeidswet 1919 is gere
geld. 

3. Ingeval aan een huisbediende een rust
tijd wordt gegeven van ten minste 48 uur 
aaneen, waarin een Zondag geheel is begre
pen, is het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel niet van toepassing in de kalender
week vóór dien Zondag en in de kalender
week, waarin die Zondag valt . 

Artikel 3. 
Wanneer b ij het districtshoofd der Arbeids

inspectie de overtuiging bestaat , dat het be
paalde in artikel 2 niet wördt nageleefd, kan 
hij, na den betrokken werkgever in de gele
genheid te hebben gesteld om te worden ge
hoord, bepalen, dat deze verplicht is om de 
ingevolge het eerste lid van artikel 2 te geven 
vrije uren op een zoo noodig voor iederen per
soon afzonderlijk te bepalen middag in iedere 
week te geven. 

Artikel 4. 
Een werkgever is verplicht te zorgen, dat 

in ~ijn gezin en in zijn onderneming voldaan 
wordt aan het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 2, en aan het bepaalde krachtens 
artikel 3. 

Artikel 5. 
I. Overt reding van het bepaalde bij of 

krachtens dit besluit wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste honderd gulden. 

2. Een afzonderlijke straf wordt opgelegd 
voor eiken persoon, te wiens aanzien de over
t reding gepleegd is. 

3. De in dit besluit strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

4, Met de opsporing van de in het eerste 
lid bedoelde overtredingen zijn belast, behal
ve de in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, de 
ambtenaren der Arbeidsinspectie en de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van afkondiging. 
Amsterdam, II October 1943 . 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 218) 
z5 October 1943. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën en van Justitie, be
treffende het loterijbedrijf. 

Op grond van § 1 van de Veror6ening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Afdeeling I. 

Organisatie van de Staatsloterij. 

Artikel 1. 

x. Er is een Staatsloterij. 
2. De Secretaris-Generaal van het De-
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partement van Financiën vaardigt de voor
schriften uit ter uitvoering van het in het 
eerste lid bepaalde. 

Artikel 2. 

Alle aanspraken, uit een lot voortvloeien
de, zijn verjaard drie jaren na afloop van de 
loterij, waarop dat lot betrekking had. 

Artikel 3. 
Artikel 1825 van het Burgerlijk Wetboek 

is niet van toepassing op in de Staatsloterij 
getrokken prijzen en premiën. 

Afdeeling II. 
Verboden loterijen. 

Artikel 4. 

1. Behalve aan de Staatsloterij is het aan 
een ieder verboden een loterij aan te leggen 
of te houden of aandeelen of certificaten van 
aandeelen in een loterij te koop aan te bieden 
of af te leveren, tenzij voor deze loterij de 
krachtens de Loterijwet 1905 of de Verorde
ning No. 1/1943 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied ver
eischte toestemming is verleend. 

2. Onder loterij wordt in dit artikel ver
staan loterij in den zin der Loterijwet 1905, 
mitsgaders alle handelingen, hoe ook ge
naamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt 
beoogd. 

3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie kan bepalen, dat be
paalde handelingen als een verboden loterij 
zullen worden beschouwd in den zin van het 
eerste lid. 

Artikel 5. 
r. Loterijen en premieleeningen, waarop 

de Loterijwet 1905 ingevolge artikel ro dier 
wet,niet van toepassing is, alsmede alle ove
rige premieleeningen, welke ingevolge arti
kel II van de wet van 23 Juni 1925, Staat1r 
blad no. 242, nog mochten worden voortge
zet, mogen geen voortgang meer hebben. 

2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën bepaalt de wijze, 
waarop en den termijn, waarbinnen deze 
loterijen en premieleeningen afgewikkeld 
moeten worden. 

Artikel 6. 
r. Overtreding van het bepaalde in ar

tikel 4 of artikel 5 wordt gestraft met hech
tenis v a n t en hoogste een jaar en m et geld
boete van ten hoogste vijftig duizend gulden 
of met één van deze straffen. 

2. Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

3. Bij overtredingen, als bedoeld zijn in 
het eerste lid, is in de gevallen, vermeld in 
artikel 64, lid 1, van het W etboek van Straf
vordering, voorloopige hechtenis mogelijk. 

Artikel 7. 
Bij de veroordeeling wegens een feit, straf

baar gesteld· bij dit besluit, kunnen voorwer
pen, door middel van het feit verkregen of 
waarmede of met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd, worden verbeurd verklaard, 
ongeacht of zij den veroordeelde toebehoo
ren. Hun vernietiging kan worden bevolen. 
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Artikel 8. 

Indien een der feiten , strafbaar gesteld bij 
dit besluit, wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had bij het verboden handelen 
of het nalaten. 

Artikel 9. 

Met het opsporen van de overtredingen 
van dit besluit zijn behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering, en de ambtenaren, bedoeld 
in artikel 1 der Verordening No. 123/1942 
betreffende uitbreiding van de bevoegdhe
den van de politie, belast de directeur der 
Staatsloterij en de door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën aan 
te wijzen ambtenaren. 

Afdeeling III. 

Slotbepalingen. 

Artikel ro. 
De Secretaris- G eneraal van het Departe

ment van Financiën kan aan ondernemingen, 
die ingevolge het bepaalde in de artikelen 
4 of 5 hun bedrijf geheel of ten deele niet 
meer kunnen uitoefenen, in bijzondere ge
vallen en onder door hem te stellen voor
waarden een financieele tegemoetkoming 
verstrekken. 

Artikel II. 

r. Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van dit besluit, zijn vrijgesteld van het 
recht van zegel. 

2. Ter zake van den verkoop van loten 
van de Staatsloterij ,s geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

Artikel 12. 

De wet van 23 Juli 188.5, Staatsblad no. 
142, tot regeling der Staatsloterij is afge
schaft. 

Artikel 13. 

D it besluit treedt in werking met ingang 
van een nader door den Secretaris-G eneraal 
van het Departement van Financiën te be
palen dag. 

Deventer/Apeldoorn, 15 October 1943. 

De waarnemend Secretaris- Generaal 
van het Departer.nent van Financiën, 

H . Postma. 
D e Secretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
J. S chrieke. 

(Stct. no. 210) 
22 October 1943. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
W aterstaat, tot wijziging van artikel 
55, eerste lid, van d e W egenwet. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1 . 

In het eerste lid van artikel 55 van de 
Wegenwet, zooals die bepaling laatstelijk 
werd gewijzigd bij het besluit van den Secre> 
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 27 November 1Q41, La. A, 
Afdeeling Waterstaatsrecht (Neder/andsche 
Staatscourant van 27 November 1941, no. 
232) , wordt in plaats van .Binnen II jaar" 
gelezen : .,Binnen 12 jaar en 3 maanden" . 

Artikel 2. 

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 October 1943. 

Utrecht 26 October 1043. 

W . v . d. Vegte. 

(Stct. no. 209) 
27 October 1943. BESLUIT van den Secre

taris- Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, N°. 10920, 
Afdeeling X, Directie van den Land
bouw, tot regeling van de bestrijding 
van · de tuberculose onder het rundvee. 
(Besluit bestrijding tuberculose onder het 
rundvee.) 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3 / 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

1. Dit besluit verstaat onder: 
a. .,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement, belast met 
de zaken van den landbouw; 

b. .,provinciale gezondheidsdienst": een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
of stichting, welke tot doel heeft de bestrij
ding van de tuberculose onder het rundvee en 
van andere veeziekten, in één of meer pro
vincies of gedeelten van provincies . 

2. Dit besluit verstaat voorts onder het 
,.houden van runderen": het onder zijn be
heer en toezicht hebben van één of meer 
runderen. 

Artikel 2. 

! . Het is verboden in door den Secretaris
Generaal aangewezen provincies of gedeelten 
van provincies runderen te houden. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt niet ten aanzien van: 

a. diegenen, die aantoonen, dat zij lid of 
aangeslotene zijn bij een door den Secreta~is
Generaal erkenden provincialen gezondheids
dienst, die werkzaam is in het gebied, waar 
de runderen worden gehouden ; 

b. diegenen, die aantoonen, dat zij de 
runderen houden met het uitsluitend doel 
om daarmede handel te drijven. 

Artikel 3 . 
!!.en provinciale gezondheidsdienst moet, 

om door den Secretaris-Generaal te worden 
erkend : 

r. werkzaam zijn zonder het oogmerk 
om winst te behalen; 

2 . zich onderwerpen aan het toezicht van 
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den Secretaris-Generaal, zoo noodig volgens 
door dezen te stellen regelen; 

3 • in zijn statuten bepalen, dat: 
a. de statuten en reglementen, zoomede 

hun wijzigingen en aanvullingen, alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal behoeven; 

b. ieder lid en/of aangeslotene verplicht is 
tot stipte naleving van de in de statuten en 
reglementen gegeven voorschriften, alsmede 
van de voorschriften, door den Secretaris
Generaal in het belang van de tuberculose
bestrijding gegeven; 

c. niet-nakoming van eenig voorschrift in 
de statuten, in eenig reglement of door den 
Secretaris-Generaal gegeven voorschrift, 
zulks ter beoordeeling van het -bestuur, door 
het bestuur gestraft kan worden met eengeld 
boete van ten hoogste f 1000 of in zeer ern
stige gevallen, alsmede in geval van niet
betaling eener door het bestuur opgelegde 
boete, met schorsing of schrapping als lid 
of aangeslotene; 

d. van de besluiten van het bestuur tot 
oplegging van een geldboete of tot schorsing 
of schrapping der betrokkene binnen één 
maand na dagteekening van de mededeeling 
van zoodanig.besluit beroep openstaat bij den 
Secretaris-Generaal of bij een door . dezen 
aan te wijzen instantie; 

e. de begrooting en de rekening en verant
woording jaarlijks de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaa I behoeven; 

f. het bestuur verplicht is den Secretaris
Generaal alle door hem verlangde gegevens 
te verschaffen; 

4. in zijn statuten of in één zijner regle
menten : 

a. een instructie voor de door hem be
noemde veeartsen, die belast zijn met het 
veeartsenijkundig onderzoek, alsmede een 
regeling omtrent de belooning van deze 
veeartsen bevatten; 

b. een regeling bevatten betreffende een 
aan de leden of aangeslotenen uit te keeren 
tegemoetkoming in de kosten van het onder
zoek van het vee en in de schade , geleden 
door het onschadelijk maken door slachten 
van aan clinische open tuberculose lijdende 
of ernstig daarvan verdachte runderen; 

c. een regeling bevatten betreffende gelde
lijke verplichting der leden of aangeslotenen; 

5. voldoen aan andere, zoo nood ig door 
den Secretaris-GenP.r'lal te stellen eischen. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal kan te allen tijde 

de erkenning van een provincialen gezond
heidsdienst schorsen en intrekken. De Secre
taris-Generaal treft in zoodanige gevallen de 
noodige voorzieningen. 

Artikel 5. 
1. Het Beárijfschap voor Zuivel st elt jaar

lijks een bedrag ter beschikking van de er
kende provinciale gezondheidsdiensten. 

2. Het in het vorige lid bedoelde bedrag 
wordt voor iederen provincialen gezondheids
dienst jaarlijk s door het Bedrijfschap voor 
Zuivel in overleg met den Directeur-Generaal 
van den Landbouw vastgesteld 

Artikel 6. 
1 . Overtreding van het bepaalde in artikel 
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2 wordt gestraft met hechtenis van ten' 
hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste 
tien duizend gulden. 

2. Het in het eerste Jid strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd als overtreding. 

3. Voorwerpen , waarmede of ten aanzien 
waarvan het strafbare feit is gepleegd, kun
nen worden verbeurd verklaard. 

Artikel 7. 
Indien het in artikel 6 strafbaar gestelde 

feit door of vanwege een rechtspersoon wordt 
begaan, wordt de strafvervolging ingesteld 
en d e straf u itgesproken tegen hem, die de 
opdracht tot de strafbare handeling gegeven 
heeft of die de feitelijke leiding had bij het 
verb oden handelen of nalaten. 

Artikel 8. 
De opsporingsambtenaren, belast met de 

opsporing van de b ij dit besluit strafbaar ge
stelde feiten, zijn, behalve de bij of krach
tens artikel I4I van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen: 

r. de overige ambtenaren van R ijks- en 
gemeentepolitie; 

2. de met de uitoefening van den veeartse
nijkund igen dienst belaste ambtenaren. 

Artikel 9, 
r. De in artikel 8 bedoelde ambtenaren zijn 

bevoegd besloten lokalen en erven b innen te 
reden. 

2. Indien dit binnentreden geschiedt tus
schen zonsonder- en zonsopgang, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat bin
nen tweemaal 24 uur aan dengene, wiens 
lokaal of erf is binnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. 

3. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met in
roeping van den sterken arm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een schriftelijken, bijzonderen last van 
den burgemeester of van den kantonrechter. 
Van d it binnentreden wordt door hen een 
,proces-verbaal opgemaakt dat binnen twee
maal 24 uur aan dengene, in wiens woning 
is binnengetreden, in afschrift wordt mede
ged eeld. 

Artikel 10. 

De in artikel 8 bedoelde ambtenaren kun
nen te a llen tijde inzage vorderen van alle 
bescheiden, waarvan zij voor de goede ver
vulling van hun taak inzage noodig oordeelen. 
Een ieder is verplicht de verlangde inzage te 
geven. P ersonen, die uit hoofde van hun 
stand, hun beroep of ambt tot geheimhou
ding verplicht zijn, kunnen de inzage weige
ren van bescheiden , tot welke hun plicht tot 
geheimhouding zich uitstrekt. 

Art ikel II. 

In de door den Secretaris-Generaal, over
eenkomstig artikel 2, lid I aangewezen pro
vincies en gedeelten van provincies blijft 
het bep.ijilde bij en krachtens artikel 47 van 
d e Veewet buiten toepassing. 

Artikel 12. 

r . Dit besluit kan worden aangehaald als : 
Besluit bestrijding tuberculose onder het 
rundvee . 
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2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 October r943, 
S.-G. v.h. Dep. v. L. en V., H.M. HrnsCHFELD 

(Stct . no. 214) 

I November z943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen 
ten van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie betreffende de 
beëediging van scheikundigen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (r) Hij, die in het bezit is van 
een getuigschrift van het aan een der Neder
landsche universiteiten met goed gevolg af
gelegd doctoraal examen in de faculteit der 
wis- en natuurkunde (hoofdvak: scheikunde) 
of van het aan de Technische Hoogeschool 
te D elft behaald diploma van scheikundig 
ingenieur of technoloog en ten minste twee 
jaren als scheikundige practisch werkzaam 
is geweest, kan aan den burgemeester zijner 
woonplaats verzoeken als scheikundige te 
worden beëedigd. 

(2) Bij het verzoek worden naast het ge
noemd getuigschrift of diploma overgelegd 
de noodige stukken tot staving, dat de ver
zoeker gedurende ten minste twee jaren als 
scheikundige practisch werkzaam is geweest, 
alsmede een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, afgegeven door den burgemeester der 
gemeente of gemeenten, waar hij gedurende 
de laatste twee jaren heeft gewoond. 

2. (r) Indien de vereischte stukken zijn 
overgelegd, wordt de beëediging slechts ge
weigerd, indien gegronde vrees bestaat, dat 
de verzoeker als beëedigd scheikundige de 
eer van zijn stand zal schaden. 

(2) Weigering heeft niet plaats dan na
dat de verzoeker te voren is gehoord, althans 
behoorlijk opgeroepen. 

(3) Indien de beëediging wordt gewei
gerd, kan de verzoeker binnen dertig dagen 
na de hem daaromtrent schriftelijk gedane 
mededeeling in beroep komen bij den Com
missaris der provincie. 

3. (r) H ij, die tot de beëediging is toe
gelaten, legt voor den burgemeester den eed 
of . de belofte af, dat hij zijn beroep als be
eedigd scheikundige naar beste weten en ver
mogen zal uitoefenen en dat hij aan niemand 
zal openbaren wat in die uitoefening in ver
band met onderzoekingen, verricht voor der
den, als geheim hem is toevertrouwd of te 
zijner kennis gekomen, tenzij zijn verklaring 
als getuige of deskundige in rechten gevor
de rd of hij anderszins tot het geven van me
dedeeling door de wet verplicht wordt. 

(2) Hem wordt, na nederlegging van zijn 
handteekening t er gemeentesecretarie, een 
akte uitgereikt, houdende zijn toelating als 
beëedigd scheikundige. 
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4. De legalisatie der handteekening van 
den beëedigd scheikundige op door hem als 
zoodanig uitgegeven stukken geschiedt, in
dien zij vereischt of door belanghebbenden 
gevorderd wordt, door den burgemeester, 
voor wien hij den eed of de belofte heeft af
gelegd, of, bij verandering van woonplaats, 
door den burgemeester zijner nieuwe woon
plaats, mits hij, met vertooning van zijn 
akte van toelating, t er gemeentesecretarie 
zijn handteekening heeft nedergelegd. 

5. De akte van toelating geeft de be
voegdheid om in Nederland als beëedigd 
scheikundige op te treden. 

6. (1) D e akte van toelating wordt op 
een desbetreffend verzoek van den betrok
kene ingetrokken en kan bij gebleken onbe
trouwbaarheid of onbekwaamheid te allen 
tijde worden herroepen door den Commis
saris der provincie van de woonplaats van 
den scheikundige. 

(2) He:rneping heeft niet plaats dan na
dat de scheikundige te voren is gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen. 

(3) Tegen de herroeping kan de schei
kundige binnen dertig dagen na de hem daar
omtrent gedane mededeeling in beroep ko
men bij den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken. 

(4) Van de herroeping geschiedt, zoodra 
hiertegen niet meer kan worden opgekomen, 
openbare aankondiging in de nieuwsbladen 
door de zorg van de provinciale griffie. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Apeldoorn, 1 November 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J,. VAN DAM. 
S.-G. v . h. Dep. v . B . Z ., FREDERIKS. 
S .-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Stct. 1944 no. 43) 

-2 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot uitvoering van 
artikel 9 van het besluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
t en van Sociale Zaken en van Financiën 
van 25 September 1943 (No. 92 /1943) 
betreffende uitkeering van kraamgeld in 
gevallen, waarin daarop krachtens de 
Ziektewet geen aanspraak bestaat. 

Op grond van artikel 9 vin het besluit van 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
.ment en van Sociale Zaken en van Financiën 
van 25 September 1943 (No. 92/1943) be
treffende uitkeering van kraamgeld in geval
len, waarin daarop krachtens de Ziektewet 
,geen aanspraak bestaat, en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
.3/1940 van den Rijkscommissaris voor· het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1, 

De terugbetaling door het Rijk van op 
_grond van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van voren
genoemd besluit van de Secretarissen-Gene-

1943 

raai van de Departementen van Sociale Za
ken en van Financiën van 25 September 1943 
(No. 92/r943) door de werkgevers gedane uit
keeringen geschiedt door tusschenkomst van 
de Raden van Arbeid. 

Artikel 2. 

De werkgever - met uitzondering van het 
Rijk - dient ter zake van elke door hem ge
dane uitkeering bij den betrokken Raad van 
Arbeid een declaratie in. De indiening der de
claratie geschiedt op een door den Raad van 
Arbeid te verstrekken formulier. 

Artikel 3. 
Indien de R aad van Arbeid van oordeel is, 

dat een gedeclareerde uitkeering t e recht is 
geschied, betaalt hij deze terug aan den werk
gever. 

Van de weigering van den Raad van Arbeid 
om een gedeclareerde uitkeering terug te be
talen, kan de werkgever binnen een maand 
na de weigering voorziening vragen aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken. 

Artikel 4. 
.De werkgever is verplicht, aan den Raad 

van Arbeid de door dezen in verband met de 
uitvoering van dit besluit gevraagde' inlich
tingen te verstrekken. 

Artikel 5. 
De Raden van Arbeid voeren ten behoeve 

van de uitvoering van dit besluit een overeen
komst ige administratie als ten aanzien van 
de uitkeeringen bij bevalling ingevolge de 
Ziektewet is voorgeschreven. 

Artikel 6. 
De Raden van Arbeid brengen de ingevolge 

dit besluit gedane terugbetalingen maande
lijks in rekening aan het Departement van 
Sociale Zaken door indiening van een decla
ratie in drievoud, onder vermelding van het 
kalenderjaar, waarop de betalingen betrek
king hebben. 

Het Departement van Sociale Zaken be
taalt aan de Raden van Arbeid de door dezen 
aan de werkgevers betaalde gelden terug, 
vermeerderd met een bedrag van één gulden 
per uitkeeringsgeval, als vergoeding voor ad
ministratiekosten. 

Artikel 7. 
De Raden van Arbeid zijn verplicht, aan 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, alsmede aan de door 
dezen aangewezen personen, de inlichtingen 
te verstrekken en onderzoekingen toe te 
staan, welke hij ter verifieering van de in re
kening gebrachte bedragen noodig acht. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging . 
De a fkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam, 2 November 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
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(Stct. 1944 no. 51) 

2 November 1943. BESLUIT van de Secre
tarissen - Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financiën 
tot wijziging van hun besluit van 23 
Maart/29 April 1943 tot uitvoering van 
artikel 3, tweede lid, van hun beslyit van 
29 September 1942 (No. 109/1942) tot 
wijziging der Ziektewet (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, No. 147). 

De Secretarissen-Generaal van de D epar
tementen van Sociale Zaken en van Finan
ciën; 

Gelet op artikel 6 van hun besluit van 25 
September 1943 tot wijziging en aanvulling 
van de Ziektewet (No. 91 /1943), artikel 1 van 
hun besluit van 23 Maart/29 April 1943 tot 
uitvoering van artikel 3, tweede lid, van hun 
besluit van 29 September 1942 (No. rog/ 
1942) tot wijziging der Ziektewet (Neder
landsche Staatscourant 1943, No. 147) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Bepalen als volgt: 

Artikel 1. 
In den ·aanhef van artikel 1 van vorenge

noemd besluit van 23 Maart'29 April 1i:143 
van de Secretarissen-Generaal van de D e
partementen van Sociale Zaken en van Fi
nanciën wordt in plaats van "de uitkeeringen 
ingevolge het bepaalde bij de artikelen 37, 
zevende en achtste lid, en 55, zesde en achtste 
lid, der Ziektewet" gelezen : ,,de uitkeeringen 
ingevolge het bepaalde bij ,de artikelen 37, 
zevende, achtste en negende lid, 55, achtste, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid, der Ziektewet". 

Artikel 2. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

N ederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam, . 

2 November 1943. 
D eventer, 

Wnd. S .-G. v. h. D ep. v. s: Z., VERWEY. 
W nd. S .-G. v. h. Dep. v . F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. no. 231 ) 
4 N ovember 1943. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën tot wijziging van zijn be
sluit van 7 November 1941, no. 234 
(Ned. Stct . van 12 November 1941, no. 
221), betreffende het verlengen van den 
termijn voor het vaststellen van het zui
ver vermogen en van het daarin begre
pen bedrag aan winst, aanwezig bij den 
aanvang van het eerste jaar, waarover 
de winstbelasting geheven wordt. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
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3 van de Verordening N o. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Artikel 1, lid 3, van het besluit van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 7 November 1941, no. 234 
(Nederlandsche Staatscourant van 12 No
vember 1941, no. 221), wordt als volgt ge
lezen: 

(3) Aanslagen in de winstbelasting kun
nen nog worden opgelegd binnen een jaar , 
nadat de in het eerste lid bedoelde bedragen 
onherroepelijk zijn komen vast te staan. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

Deventer, 4 November 1943, no. 73. 
De wnd. Secretaris- Generaal 

van het Departement van Financiën , 
H. P ost ma. 

(Stct. no. 229) 

6 November 1943. BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Financiën, houdende wijziging van 
de Benzinewet 1931. 

Op grond van§ 1 der Verorden ing No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel ubis der Benzinewet 1931 wordt 

gelezen als volgt: 
De ambtenaren der invoerrechten en ac

cijnzen zijn bevoegd elke plaats, alwaar naar 
'hun redelijk vermoeden benzine, petroleum 
of eenige volgens artikel 2bis, letter a, aan
gewezen andere stof aanwezig is, te betreden. 
Ten aanzien van woningen en andere pan
den moeten zij de vormen in acht nemen, 
voorgeschreven in de artikelen 181 en 183 
der meergenoemde Algemeene wet. 

Zij zijn mede bevoegd, elke bergruimte, 
waarin vorenbedoelde producten aanwezig 
kunnen zijn, en de daarin bevonden goederen 
te visiteeren. 

Artikel II. 
Van artikel 20• der Benzinewet 1931 ver

valt het tweede lid. 

Artikel III. 
D it besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien zijner afkondiging in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

Deventer, 6 November 1943. 
De wnd. Secretaris- Generaal 

van het Departement van F inanciën , 
H. P ostma. 
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(Stct. no. 228) 

z7 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
No. 55742 J.Z., Directie van Handel en 
Nijverheid, in zake verplichte openstel
ling van winkels in verband met afvoer 
burgerbevolking. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel r. 

Indien in verband met de aankomst in zijn 
gemeente van burgerbevolking, welke is af
gevoerd op grond van Overheidsmaatrege
len, de burgemeester de openstelling van le
vensmiddelenwinkels noodig acht op een 
werkdag, buiten de uren, gedurende welke 
de verplichting tot openstelling van winkels 
krachtens artikel 9, eerste lid, van het Win
kelsluitingsbesluit 1941 geldt, of op een 
Zondag, is hij bevoegd in zake de verplichte 
openstelling van door hem aan te wijzen 
groepen van levensmiddelenwinkels op een 
werkdag, buiten vorenbedoelde uren, of op 
een Zondag, voor het gedeelte van dien dag 
na twaalf uur des middags, een regeling te 
treffen. 

Artikel 2. · 

1. Overtreding van het bepaalde bij een 
regeling, als in het vorig artikel bedoeld, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden. 

2. Aansprakelijk voor de naleving der bij 
een dergelijke regeling gegeven voorschrif
ten is het hoofd of de bestuurder van den 
winkel of degene, die hem geregeld als zoo
danig vervangt. 

3. Het bij dit besluit strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd als overtreding. 

Artikel 3. 
Met het opsporen van de overtredingen 

van dit besluit zijn belast de personen, be
doeld in het eerste lid van artikel 12 der 
Winkelsluitings~et 1930, Staatsblad no. 460. 
H et bepaalde in het tweede en het derde lid 
van genoemd wetsartikel is van toepassing. 

Artikel 4. 

r. Dit besluit wordt afgekondigd in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

2. Het treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 November 1943. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. Hirschfeld. 

1943 

(Stct. no. 227) 

z9 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, No. 1362 E /doss. 14, 
Afdeeling Volksgezondheid, betreffende 
de inrichtingen, waarvoor het bepaalde 
in lid I van artikel I 5 der Vleeschkeu
ringswet niet geldt. 

De Secretaris-Generaal van het Departt:
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op artikel 15, lid 2, der Vleeschkeu
ringswet (Staatsblad 1919, no. 524); 

Heeft besloten: 
aan te wijzen als inrichtingen, waarvoor 

niet geldt het bepaalde in lid 1 van genoemd 
artikel: 

de inrichtingen, waar diensthonden worden 
gehouden door onderdeelen van de Duitsche 
Weermacht of daarmede gelijk te stellen or
ganen, ender de navolgende voorwaarden: 

r. de afgifte mag slechts geschieden t en 
behoeve van diensthonden; 

2. cte hoeveelheid te verstrekken vleesch 
zonder been bedraagt 420 gram per dag per 
dier; 

3. de afgifte mag slechts plaats vinden 
op vertoon van een verklaring van een be" 
voegd veterinair officier, welke verklaring 
moet vermelden het aantal honden en dagen 
voor welke het vleesch moet dienen. 

Amsterdam, 19 November 1943. 
De waarn. Secretaris-Generaal voornoemd, 

Verwey. 

(Stct. no. 227) 

20 November 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot bepaling van het 
tijdstip, waarop zijn besluiten van 23 
Augustus 1943, houdende wijziging van 
de Ongevallenwet 1921, van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, van arti
kel 41 der Ziektewet en van het Ko
ninklijk besluit van 11 Juni 1923, Staats
blad no. 258, tot vaststelling van een 
alg,emeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel go, derde lid, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
in werking zullen treden. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Sociale Zaken; 

Gelet op de artikelen 2 van zijn besluiten 
van 23 Augustus 1943, houdende wijziging 
van de Ongevallenwet 1921, van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, van artikel 41 
der Ziektewet en van het Koninklijk besluit 
van II Juni 1923, Staatsblad no. 258, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel go, derde 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, (Nederlandsche Staatscourant no. 214 
van 1943); 

Bepaalt: 
1°. dat zijn voornoemde besluiten van 

23 Augustus 1943 (Nederlandsche Staats-

• 
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courant no. 214/1943) m et ingang van I De
cember 1943 in werking treden ; 

2 °. dat de afkondiging van dit besluit in 
de Nederlandsche Staatscourant zal plaats 
vinden. 

Amsterdam, 20 November 1943. 
De wnd. Secr.-Gen. voornoemd, 

Verwey. 

(Stct. no. 235) 

22 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, No. 221 O.W.K., ter uit
voering van de Hooger-onderwijswet 
(wijziging van het programma voor het 
eindexamen der openbare en der inge
volge artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet aangewezen bijzondere gymnasia en 
het daarmede gelijkgesteld examen, ver
meld in artikel 12 der Hooger-onderwijs
wet, zoomede van het leerplan der open
bare gymnasia} en ter uitvoering van de 
Middelbaar-onderwijswet (wijziging van 
de programma's voor de eindexamens 
der openbare hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus en der ingevolge arti
k el 45tredecies der Middelbaar-onderwijs
wet aangewezen bijzondere hoogere bur
gerscholen met vijfjarigen en vierjarigen 
cursus en van de programma's voor de 
examens, vermeld in artikel 55, 2 de 
lid, der Middelbaar-onderwijswet, zoo
mede van het leerplan der openbare 
hoogere burgerscholen). 

Op grond van § 1 der Verordening no. 
23/1,; 40 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening n°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

A. Voor het gymnasium. 
Met afwijking in zooverre van de Konink

lijke b esluiten van 26 Mei 1922, Staatsblad 
n°. 387, en van 7 Juni 1919, Staatsblad n°. 
313, zooals deze nader zijn gewijzigd en 
aangevuld, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het programma voor het eindexamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgesteld 
examen, vermeld in artikel 12 der Hooger
onderwijswet, zal in 1944 niet omvatten de 
volgende onderwerpen: 

I. Voor de A-leerlingen: 
Voor de geschiedenis: 
Een uitvoerig overzicht van de vaderland

sche geschiedenis van 1795-1813 en van 
de algemeene geschiedenis van 1789-1848; 
van deze tijdvakken zullen alleen de hoofd
zaken worden gevraagd. 

Voor de stelkunde: 
De graphische voorstelling van gebroken 

functies, de oneigenlijke machten en de 
reststelling. 

Voor de meetkunde : 
De afleiding der formules voor oppervlak

ten en inhouden van den bol en zijn deelen. 

II. Voor de B-leerlingen: 
Voor de stelkunde : 
De samengestelde interestrekening. 
Voor de natuurkunde: 
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De mechanica en de geluidsleer, voor zoo
ver deze niet bij de andere hoofdstukken der 
natuurkunde ter sprake komen, en de geo
metrische optica. 

Voor de scheikunde: 
Uit de anorga.1ische sr.heikunde de metalen 

voor zoover deze niet bij de andere hoofd
stukken der scheikunde ter sprake komen, 
en voorts de technische bereidingswijze van 
lichte metalen, ijzer, ammoniak, soda, .zwa
velzuur, watergas, lichtgas, aardolieproduc
ten, zeep en suiker. 

Voor de natuurlijke historie: 
De morphologie der plant, de gewervelde 

dieren en de protozoën. Kenn-!s van het 
menschelijk lichaam wordt wel gevraagd. 

Artikel 2. 
De in artikel l genoemde onderwerpen, 

waarover niet zal worden gevraagd, vervallen 
voor den cursus 1943-1944 uit het alge
meen leerplan van de zesde klasse der open
bare gymnasia. 

B. Voor de hoogere burgerscholen. 
Met afwijking in zooverre van de Konink

lijke besluiten van 8 Juni 1929, Staatsblad 
n°. 310, van 22 December 1937, Staatsblad 
n°. 376, en van 27 Mei 1937, Staatsblad n° . 
363, zooals deze nader zijn gewijzigd en aan
gévuld, wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het programma voor de .eindexamens der 

openbare hoogere burgerscholen en der inge
volge artikel 45tredecie der Middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen en de programma's voor de 
examens, vermeld in artikel 55, 2de lid, der 
Middelbaar-onderwijswet, zullen in 1944 niet 
omvatten de volgende onderwerpen: 

I. Voor de hoogere burgerschool A 
en het Staatsexamen hoogere burger

school A: 
Voor de handelswetenschappen: 
a. Bedrijfshuishoudkunde en boekhouden: 

enkel boekhouden : balansen en verlies- en 
winstrekeningen van levens- en schadever
zekeringsmaatschappijen, van transporton
dernemingen en van deposito- en crediet
banken; zelfstandige administratie van pen
sioen- en ondersteuningsfondsen; filiaal
boekhouding; kameraalstijl; 

b. Organisatie en techniek van den handel 
en handelsrekenen: arbitrage; winstverdee-
ling; termijnhandel. · 

c. Recht van het maatschappelijk ver
keer: kennis van de Merkenwet en de Han
delsnaamwet; belastingwetgeving. 

Voor de staathuishoudkunde en de statistiek: 
Aandeel van de Overheid in het maatschap

pelijk inkomen (belastingopbrengst). Ge
schiedenis van het Nederlandsche muntwe
zen. Geschiedenis der Nederlandsche Bank. 
De waardevastheid van het geld (ten aan
zien van binnen- en buitenland) . 

Voor de aardrijkskunde: 
De beginselen der natuurkundige aardrijks

kunde, behalve voor zoover de kennis daar
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van noodzakelijk is bij de behandeling van 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao. Behandeling van het sociaal
economische leven, zooals het zich openbaart 
in voortbrenging, verdeeling en verbruik der 
voornaamste goederen. Enkele onderwerpen 
uit de volkenkunde van de overzeesche ge
westen . 

Voor de geschiedenis : 
De vaderlandsche geschiedenis tot 1813. 

De algemeene geschiedenis tot 1848. 
Bijzondere onderwerpen uit de economi

sche geschiedenis van Nederland en de voor
naamste Europeesche staten tot 1648. 

II. Voor de hoogere burgerschool B 
en het Staatsexamen hoogere burger

school B: 
Voor de reken- en stelkunde: 
Samengestelde interestrekening. Exponen

tiëele vergelijkingen. Eenvoudige bf'ginselen 
der d ifferentiaal- en integraalrekening. 

. ax2 + bx + c 
De functie y = px2 + qx + ï 
Herhaling en uitbreiding van het getal-

begrip. 
Vo':lr de driehoeksmeting: 
Extremen. 
Voor de meetkunde: meetkundige behan

deling van de eenvoudigste eigenschappen 
van parabool, ellips en hyperbool. 

Voor de stereometrie: de stelling van Euler, 
het · regelmatig 12-vlak en het regelmatig 
20-vlak. 

Voor de beschrijvende meetkunde: kegel, 
cylinder en bol in eenvoudige ligging. 

Voor de mechanica: 
De plaatsbepaling van het zwaartepunt. 

De verticale cirkelbeweging. 
Voor de natuurkunde: 
Licht en geluid, voor zoover de kennis 

daarvan niet noodzakelijk is in verband met 
warmte en electriciteit. 

Voor de scheikunde: 
Uit de anorganische scheikunde de meta

len, voor zoover deze niet bij andere hoofd
stukken der scheikunde ter sprake komen, 
en voorts de technische bereidingswijze van 
lichte metalen, ijzer, ammoniak, soda, zwa
velzuur, watergas, lichtgas, aardolieproduc
ten, zeep en suiker. 

Voor de natuurlijke historie : 
Het genoemde onder 3°. en 5°. van het 

eindexamenprogramma. 
Voor de staathuishoudkunde: 
Bedrijfsorganisatie, organisatie van werk

gever en werknemers. Sociale wetgeving en 
economische politiek. Voortzetting der waar
de- en prijsleer. Verbruiksleer en bevolkings
leer. 

Voor de aardrijkskunde: 
De natuurkundige aardrijkskunde, behal

ve ,roor zoover de kennis daarvan noodzake
lijk is bij de behandeling van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 
Hoofdstukken uit de algemeene land- en 
volkenkunde. 

Voor de geschiedenis : 
De vaderlandsche geschiedenis tot 1813 

en de algemeene geschiedenis tot 1848. 
Aanvulling L. & S . 1943 

1943 

Artikel 2. 
De in artikel 1 genoemde onderwerpen, 

waarover niet- zal worden gevraagd, verval
len voor den cursus 1943-1944 uit het al
gemef'n leerplan voor de vijfde klasse der 
openbare hoogere burgerscholen A en B. 

Apeldoorn, 22 November 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., v. DAM. 

(Stct. 1944 no. 64) 
25 November 1943. BESLUIT van de Se

cretarissen- Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Finan
ciën tot wijziging van hun besluit van 
30 November 1942 betreffende tijdelijke 
verhooging van de uitkeeringen inge
volge de Kinderbijslagwet (Nederland
sche Staatscourant 1943, no. 19). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

In artikel 1, derde lid, van het besluit van 
30 November 1942 betreffende tijdelijke ver. 
hooging van de uitkeeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet (Nederlaridsche Staatscou
rant1943, No. 19) worden de woorden "het 
vierde kwartaal van 1943" vervangen door de 
woorden "het vierde kwartaal van 1944". 

Artikel 2. 
D it besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien zijner afkondiging. 
Amsterdam 
-----, 25 November 1943. 
Deventer 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stct. 1944 no. 21) 
26 November 1943. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken, No. 52 D/doss. 22, 
Afd. Volksgezondheid, tot tijdelijke af
wijking van bepalingen van het Wijnbe
sluit (Staatsblad 1929, no. 137). 

Op grond van het bepaalde in de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, no. 
793), gelet op het advies der Commissie, be
doeld in artikel 17 van die wet, alsmede in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3/,940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Zoolang suiker als distributiegoed is aan
gewezen, wordt, in afwijking van het <iaar
omtrent bepaalde in de artikelen 2 en 7 van 
het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, no. 137), 
het gebruik van zetmeelstroop of m assée 
voor de bereiding van vruchtenwijn toege-
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staan, mits de aldus bereide wa,;r naast de 
overigens voorgeschreven aanduidingen is 
voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift, 
bestaande in de woorden "tijdelijke samen
stelling". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging. 

Amsterdam, 26 November 1943. 
l/Vnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z. , VERWEY. 

(Stct. no. 232) 

26 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ingevolge de Verorde
ning No. 15/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende het vervoer van per
sonen en goederen (Besluit Verhuizin
gen 1943). 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
15/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. (1) Onverminderd het in andere 
wettelijke voorschriften bepaalde, is het ver
boden een verhuizing te verrichten zonder 
een daartoe verleende vergunning van of 
vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat. 

(2)" Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op verhuizingen binnen een 
gemeente. 

2. Onder verhuizing wordt voor de toe
passing van dit besluit verstaan elk vervoer 
van geheele of gedeeltelijke inboedels, inven
tarissen van winkels, bibliotheken, kantoren, 
archieven of verzamelingen, alsmede van 
nieuwe meubelen, voor zoover deze langs 
den weg worden vervoerd, een en ander met 
uitzondering van het vervoer als stukgoed. 

S. Bij in de Nederlandsche Staatscourant 
te plaatsen beschikking kunnen door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat nadere voorschriften ter uitvoe
ring van het bepaalde in dit besluit worden 
vastgesteld en kan ontheffing van het be
paalde in artikel I worden verleend. 

4. (1) Overtreding van het bij of krach
tens dit besluit bepaalde wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één jaar of geld
boete van ten hoogste f 10,000. 

(2) Met betrekking tot de in het vorige 
lid strafbaar gestelde feiten is het bepaalde 
in de artikelen 3, tweede en derde lid, 4, 5 en 
6 van de Wet Gebruik Vervoermiddelen van 
overeenkomstige toepassing. 

ó, Dit besluit kan worden aangehaald als 
Besluit Verhuizingen 1943. 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na de dagteekening van 
de Nederlandsche Staatscourant, waarin het 
zal worden afgekondigd. 

Utrecht, 26 November 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. Wat., W. v. D. VEGTE. 
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(Stct. no. 232) 

26 November z943. EERSTE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat ter 
uitvoering van het Besluit Verhuizingen 
1943. 

Op grond van de Verordening No. 15/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het ver
voer van personen en goederen en ter uitvoe
ring van het Besluit Verhuizingen 1943 wordt 
bepaald : 

Art. 1. M et het verleenen van vergun
ningen, als bedoeld in artikel I van het Be
sluit Verhuizingen 1943, is belast de chef 
van de afdeeling Vervoerwezen van het De
partement van Waterstaat. 

2. Aan de vergunningen kunnen voor
waarden worden verbonden. 

S. Van de beslissing, waarbij een vergun
ning wordt geweigerd of voorwaardelijk 
wordt verleend, kan de aanvrager binnen 14 
dagen na de beslissing schriftelijk beroep in
stellen bij den Secretaris- Generaal van het 
D epartement van Waterstaat. 

4. Met de regeling van de verhuizingen, 
waarvoor vergunningen zijn verleend, als be
doeld in artikel I van het Besluit Verhuizin
gen 1943, is belast de Regeling-Centrale 
Meubeltransport van de Vakgroep Goede
renvervoer langs den weg te 's-Gravenhage 
(Lange Lombardstraat 40). 

ó. Aanvragen tot het verkrijgen van de in 
artikel I van het Besluit Verhuizingen 1943 
bedoelde vergunning moeten door den ver
voerder worden gericht tot de Regeling-Cen
trale Meubeltransport. 

6. Deze beschikking zal worden afgekon
digd in de Neder/andsche Staatscourant. 

Utrecht( 26 November 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. Wat., W. v. D. VEGTE. 

(Stc. no. 232) 

26 November z943. TWEEDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat ter 
uitvoering van het Besluit Verhuizingen 
1943. 

Op grond van de Verordening No. 15/1 940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het ver
voer van personen en goederen en ter uitvoe
ring van het Besluit Verhuizingen 1943 wordt 
bepaald: 

Art. 1. Tot nader te bepalen datum wordt 
voor verhuizing met paardentractie onthef
fing verleend van het verbod om zonder ver
gunning verhuizingen te verrichten, als be
doeld in artikel I van het Besluit Verhuizin
gen 1943. 

2. Deze beschikking zal worden afgekon
digd in de Nederlandsche Staatscourant. 

Utrecht, 26 November 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. Wat., W. v. D. VEGTE. 
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(Stct. no. 233) 

27 November 1943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, No. 
4736 B. B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende wijziging 
van de grens tusschen de gemeenten 
Heng~lo en Weerselo. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Met ingang van 1 December 1943 
wordt de grens tusschen de gemeenten Hen
gelo en Weerselo zoodanig gewijzigd, dat de 
nieuwe grens zal loopen als volgt: 

Beginnende bij het punt van samenkomst 
van de kadastrale perceelen Hengelo, sectie 
B, 1602, en Wçerselo, sectie K, 2362 en 3110, 
loopt de grens in noordelijke richting langs 
de oostgrens van perceel Weerselo, sectie 
K, 2362, tot aan de noordwest hoekpunt van 
perceel, sectie K, 2591, daarna in oostelijke 
richting afbuigend langs de noordgrens van 
de perceelen, sectie K , 2591, 2590 en 2589, 
vervolgens in noordelijke en zuidoostelijke 
richting langs de west- en noordoostgrens 
van he~ perceel, sectie K, 3148, tot aan het 
perceel, sectie K, 3393 (Deurningerweg). 

Vanaf dit punt loopt de grens over den 
Deurningerweg naar het punt, waar de 
noordoostzijde van den op het perceel Weer
selo, sectie L, 3560, nieuw aan te leggen weg 
uitkomt op den Deurningerweg, langs de 
noodoostzijde van dezen weg het laatstge
noemde perceel doorsnijdende tot waar deze 
de noordgrens van perceel, sectie L, 3565, 
snijdt, vervolgens in oostelijke richting langs 
de zuidgrens van de perceelen, sectie L, 
3560, 3559, 3506, 3507, 2227 en ongenum
merd, tot aan de oostzijde van den ongeveer 
noord-zuid loopenden ongenummerden weg, 
daarna in zuidelijke richting langs de oost
en zuidoostzijde van laatstgenoemden weg 
tot aan het snijpunt met de zuidelijke grens 
van het perceel, sectie L, 3220, vervolgens 
langs deze grens tot aan het snijpunt met een 
ongenummerden weg. 

Vanaf dit punt loopt de nieuwe grens over 
dezen weg naar het noordwestelijke hoek
punt van het perceel, sectie L, 3453, vervol
gens langs de noordgrens van dit perceel tot 
het noordoostelijke hoekpunt daarvan, daar
na noordwaarts in het verlengde van de oos
telijke grens van perceel, sectie C, 3453, tot 
het midden van den waterloop, vervolgens 
langs het midden van dezen waterloop het 
perceel, sectie L , 3555, doorsnijdende en 
daarna langs het midden van dezen water
loop kadastraal ongenummerd, tot aan het 
perceel, sectie M, 2615 (Oldenzaalsche
straat). 

Vanaf dit punt deze straat overstekende 
loopt de grens naar het meest noordelijke 
hoekpunt van het perceel, sectie M, 2605, 
vervolgens langs de noordoostgrens van dit 
perceel tot de noordgrens van het perceel, 
sectie M, 2263, daarna in ongeveer zuid
waartsche richting langs de westgrens van 
de perceelen, sectie M, 2263, 413 en 412, tot 
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aan het snijpunt met de zuidoostelijke grens 
van sectie M, 432, vanaf dit punt naar het 
meest noordelijk hoekpunt van sectie· M, 
1327, vervolgens langs de westgrens van per
ceel, sectie M , 2471, tot het zuidwestelijke 
hoekpunt van dit perceel en vandaar, het 
perceel, sectie M, 1840, doorsnijdende in de 
richting naar het meest westelijke grenspunt 
van den· uitweg (overhoek) van het perceel, 
sectie M, 2239 (spoorweg), tot de noord
oostgrens van perceel, sectie C, 1841. Deze 
noordoostgrens wordt gevolgd in ongeveer 
zuidelijke richting tot de nieuwe grens de 
zuidoostgrens van hetzelfde perceel snijdt 
en vanaf dit punt, het perceel, sectie M, 
2239, doorsnijdende, loopt zij naar den 
dichtstbijzijnden noordoostelijken hoek van 
den duikermuur, welke muur dus geheel in 
de gemeente Hengelo komt te liggen. 

Vanaf dit punt loopt de grens over den 
spoorweg naar den meest zuidoostelijken 
hoek van den duikermuur aan de andere 
zijde van denzelfden duikermuur, vervolgens 
in zuidoostelijke richting tot het meest 
noordwestelijke hoekpunt van den muur van 
den volgenden duiker, van daar naar het 
punt, waar de perceelen, sectie M, 2239, 1835 
en 1836, samenkomen en ten slotte in ooste
lijke richting langs de noordelijke grens van 
de perceelen, sectie M, 1836, 2374, 2375, 383, 
380 en 379, tot het snijpunt met de reeds be
staande grens tusschen de gemeenten Hen
gelo en Weerselo. 

2. r. De machten en ambtenaren van de 
gemeente Hengelo oefenen, te rekenen van 
den datum der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het van af dien datum tot hun 
gemeente behoorende gebied. 

2 . De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor het overgaande gebied geldende 
rechtsvoorschriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag anders zal zijn 
bepaald. 

Het bevoegd gezag der gemeente Hengelo 
is verplicht binnen twee jaren na den datum 
van ingang van deze grenswijziging te be
palen, welke gemeentelijke besluiten in het 
gebied dezer gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of invoeren van gemeentelijke besluiten me
dewerking van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepalingen is voorges'chreven, 
is deze mede vereischt voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeentelijke 
besluiten in het overgaande gebied. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking ·hebbende op het overgaande gebied, 
over een belastingjaar, dat vóór den ingang 
dezer grenswijziging is aangevangen, blijft 
voorbehouden aan de machten en ambtena
ren, die daarvoor zijn aangewezen in de ge
meente Weerselo. 

3. 1 . Met afwijking van het bepaalde in 
artikèl 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel II, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/r941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 



1943 

het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn versche
nen, in de gewijzigde gemeenten het getal 
inwoners, dat op den datum van ingang van 
deze grenswijziging volgens de bevolkings
registers der betreffende gemeenten aanwe
zig is, zooals dit door den Commissaris der 
provincie Overijssel, de burgemeesters der 
betrokken gemeenten gehoord, wordt vast
gesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet wor
den zij, die gedurende de laatste twaalf 
maanden woonplaats hadden in het over
gaande gebied, vanaf dien datum van den 
overgang als ingezetene van de gemeente 
Hengelo beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 
overgaande gebied, worden geacht vanaf den 
datum van vestiging hun werkelijke woon
plaats te hebben gehad in de gemeente 
Hengelo. 

4. 1. Aan ambtenaren van de bij deze 
grensw11z1gmg betrokken gemeenten, die 
tengevolge van deze grenswijziging genoopt 
zijn te verhuizen, worden van gemeentewege 
de kosten hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten worden vóór de verhui
zing vanwege den burgemeester geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij den burgemeester, die, 
indien de schatting wordt overschreden en 
de declaratie naar het oordeel van den bur
gemeester te hoog is, het bedrag bepaalt, 
dat als vergoeding wordt toegekend. 

ó. 1. De uitkeering uit het Gemeente
fonds, bedoeld in artikel 5, onder 2, van het 
Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de D epartementen van Financiën, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
betreffende de financieele verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten van 15 Juli 
1943 (Ned. Staatscourant van 30 Augustus 
1943, no. 167), voor de gemeente Weerselo 
wordt berekend per inwoner dier gemeente 
op 1 Januari 1943. 

2. Voor iederen inwoner, die op 1 Janu
ari 1943 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Weerselo naar de gemeente Hengelo over
gaat, keert de eerstgenoemde gemeente aan 
de gemeente Hengelo een bedrag uit, gelijk 
aan één twaalfde gedeelte van het in het 
eerste lid berekende bedrag per inwoner. 

6. 1. De uitkeeringen door het Rijk we
gens aan de gemeente Weerselo toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1943 en daaraan voorafgaande belastingja
ren, welke zijn of worden opgenomen in het 
boekingstijdvak 1943/1944, worden vanaf 
den datum van ingang van deze grenswijzi
ging, gedaan aan genoemde gemeente, ook 
voor zpover deze betreden het van haar af
gescheiden gebied. 

2. De gemeente Weerselo draagt van de 
in het vorige lid bedoelde uitkeeringen over 
het belastingjaar 1943, voor zoover zij be
trekking hebben op het van haar afgeschei-
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den gebied, aan de gemeente H engelo zoo
veel twaalfde gedeelten over, als er na het 
tijdstip van den gebiedsovergang maanden 
in het loopende belastingjaar overblijven. 

3. Het bepaalde in de beide voorgaande 
leden vindt geen toepassing met betrekking 
tot de Ondernemingsbelasting. 

7. 1. De rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeente Weerselo, 
betrekking hebbende op of gelegen in het 
van deze gemeente afgescheiden gebied, met 
uitzondering van die, voortvloeiende uit 
geldleeningen, gaan over op de gemeente 
Hengelo ,zonder dat daarvoor een nadere 
akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover wettelijke bepalingen 
voor overdracht van de in het eerste lid be
doelde rechten en bezittingen overschrijving 
in openbare registers eischen, is de burge
meester van Hengelo verplicht daarvoor 
zorg te dragen. 

3. Indien- de Commissaris der provincie 
Overijssel van oordeel is, dat in verband met 
het bepaalde in het eerste lid, een verreke
ning, tusschen de gemeenten dient plaats te 
hebben, bepaalt hij het bedrag en de wijze 
van betalen daarvan. 

4. De Commissaris der provincie Overijs
sel kan bepalen, dat de in: het vorige lid be
doelde verrekening zal geschieden door over
dracht van effectenbezit der betreffende ge
meenten. 

8. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
betrekking hebbende op het overgaande ge
bied, worden zoo noodig in overeenstemming 
gebracht met artikel 1 dezer beschikking of 
gedurende ten minste dertig jaren n a den 
ingang van deze grenswijziging bewaard 
door de gemeente Weerselo. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na· ingang der grenswijziging wederkee
rig recht te allen tijde kosteloos inzage te ne
men van hun gemeente-archieven en op kos
ten hunner gemeente afschriften of uittrek
sels van de zich in die archieven bevindende 
stukken te vorderen, een en ander voor zoo
ver betreft het gebied, hetwelk van hun ge
meente is afgescheiden of aan hun gemeente 
is toegevoegd. 

9. De burgemeester der gemeente Weer
selo zendt op den datum van ingang dezer 
grenswijziging aan den burgemeester der ge
meente Hengelo, na daarvan afschrift te 
heb gehouden, het deel van het tot het bevol
kingsregister behoorende persoonsregister, 
hetwelk betrekking heeft op de personen, 
welke op den dag, voorafgaande aan dien 
van den gebiedsovergang, gevestigd zijn in 
het overgaande gebied; dit deel wordt sa
mengevoegd met het bevolkingsregister der 
gemeente Hengelo. 

10. 1. De inwoners van het overgaande 
gebied, die op of na den datum van ingang 
dezer grenswijziging werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomén worden in de 
steunregeling van de gemeente Hengelo, of 
aldaar tot de werkverruiming worden toege
laten, indien en voor zoover zij daarvoor, op 
grond van de regelen, welke in de gemeente 
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aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente Weerselo gold. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverruiming geschie
den met inachtneming van de door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverruimingsloonen. 

11. 1. De kosten voor verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge de arti- · 
kelen 30, 39 of 39bis der Armenwet worden 
voldaan uit de kas der gemeente Weerselo, 
komen, voor zoover deze armen door deze 
gemeente of door het hooger gezag geacht 
werden hoofdverblijf of woonplaats in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek te hebben 
in het overgaande gebied, te rekenen van den 
datum dezer grenswijziging, voor rekening 
van de gemeente Hengelo. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 of 39bis der Armenwet worden de 
personen, die op de onderscheidenlijk in die 
artikelen bedoelde tijdstippen hoofdverblijf 
of woonplaats in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek hadden in het overgaande gebied, 
vanaf den datum van ingang van deze grens
wijziging geacht hoofdverblijf of woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek te 
hebben gehad in de gemeente Hengelo. 

12. 1. Tot 1 Januari 194 is de bepaling 
van artikel 3, tweede lid, der Drankwet, 
Staatsblad 1931, no. 476, niet van toepassing 
op het naar de gemeente Hengelo overgaan
de gebied. 

2. Voor ~over niet met ingang van 1 
Januari 1945 t en aanzien van het in het/ vo
rige lid bed elde gebied geheel of gedeelte
lijk toepassing wordt gegeven aan artikel 2 1 
van voornoemde wet, vindt voor dat gebied 
of voor die deelen daarvan, welke alsdan niet 
van de werking van ;irtikel 3, tweede lid, 
dier wet worden uitg'7fonderd, het bepaalde 
in a:tikel 21/dier wet overeenkomstige toe
passing. 

18. Geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking worden, voor zoover in deze 
beschikking of in andere wettelijke voor
schriften niet anders is bepaald, beslist door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

14. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Neder/andsche Staats- . 
courant. 

Apeldoorn, 27 November 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v . B. Z., FREDERIKS. 

(Stct. no. 235) 

I December z943. BESLUIT van de Secre_ 
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij, 
No. 58021 M. 0., Afdeeling Midden-
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stand, tot wijziging van het Besluit Al
gemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
1941 en tot afwijking van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied worat bepaald: 

Artikel 1. 
Het Besluit Algemeen Vestigingsverbod 

Kleinbedrijf 1941 (Nederlandsche Staatscou
rant van 1 December 1941, n°. 234), zooals 
dat is gewijzigd bij besluit .van den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart van 1 Juni 1942, 
nc. 29060 M.O., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staatscourant van l 
Juni 1942, n°. 103), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1. In artikel 2 vervalt het bepaalde onder 
a, wordt de aanduiding der alinea's b, c, d en 
e gewijzigd onderscheidenlijk in a, b, c en d 
en wordt de punt aan het slot vervangen 
door een komma-punt. 

Il. Aan artikel 2 wordt een nieuw punt e 
toegevoegd, luidende: 

"e. nader door den Secretaris-Generaal 
aan te wijzen takken van bedrijf.". 

III. Tusschen de artikelen 4 en 5 wordt 
een nieuw artikel 4a ingevoegd, luidende: 

,,Artikel 4a. 
Voor zooveel de takken van bedrijf betreft, 

ten aanzien waarvan de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 toepassing vindt, kan het ver
leenen van een vergunning, als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 3 van het besluit, 
niet afhankelijk worden gesteld van het vol
doen aan minimum eischen van kredietwaar
digheid, handelskennis en vakbekwaam
heid.". 

IV. Artikel 6 wordt gelezen: 
" r. De aanvrage om een vergunning, als 

bedoeld in de artikelen 3 of 5, moet schrifte
lijk worden ingediend bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker 
gebied de inrichting of de onderneming zal 
worden gevestigd, onder gelijktij dige inzen
ding van een bedrag van vijf gulden. 

2. De aanvrage geschiecft door dengene, 
die bij de vestiging van de inrichting of van 
de onderneming als ondernemer zal optre
den of , indien er twee of meer ondernemers 
zulle:J zijn, door hen gezamenlijk. 

3. De behandeling van de aanvrage ge
schiedt met inachtneming van de daarom
trent door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart gegeven aanwijzingen; deze 
kan voorts bepalen, welk gedeelte van het· 
in het eerste lid genoemde bedrag door de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt 
uitgekeerd aan door hem aan te wijzen or
ganen, welke bij de behandeling der aanvrage 
zijn betrokken geweest. Voor zoover betreft 
aanvragen, betrekking hebbende op een tak 
van bedrijf, welke ingevolge het bepaalde 
in artikel 1 van het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 (N°. 69/1941) geacht 
wordt tot de voedselvoorziening te behooren, 
treft genoemde Secretaris-Generaal de in den 
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vorigen volzin bedoelde voorzieningen niet 
dan in overeenstemming met den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij.". 

V. Tusschen de artikelen 6 en 7 wordt 
een nieuw artikel 6a ingevoegd, luidende: 

,,Artikel 6a. 
1. Bij het verleenen van een vergunning, 

als bedoeld in de arti11:elen 3 of 5, kunnen 
aan den verkrijger of aan de verkrijgers daar
van b eperkingen worden opgelegd ten aan
zien van de bedrijfsuitoefening, waarop de 
vergunning betrekking heeft. Bij verplaat
sing van een inrichting naar een ander, bin
nen dezelfde gemeente gelegen perceel blij
ven deze beperkingen van kracht. 

2. De beperkingen kunnen worden inge
trokken. Van de intrekking wordt onver
wijld mededeeling gedaan aan d e Kamer van 
Koophandel en Fabrieken. 

3. Zoowel van de oplegging als van de in
trekking der beperkingen wordt door de 
Kamer aanteekening gedaan in een door 
haar te houden register. _ 

4. Bij voortzetting van het in een inrich
ting uitgeoefende bedrijf in geval van wijzi
ging in de personen van ondernemers worden 
de ten aanzien van de bedrijfsuitoefening in 
die inrichting geldende, in het in het vorig 
lid bedoelde register ingeschreven beperkin
gen geacht te zijn opgelegd aan de nieuwe 
ondernemers. 

5. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken verleent aan belanghehbenden kosteloos 
inzage van het in het derde lid bedoelde 
register. H et model van dit register wordt 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart vastgesteld.". 

VI. Het leesteeken aan het slQt van het 
eerste lid van artikel 9 wordt vervangen 
door een komma-punt, terwijl aan dat lid 
wordt toegevoegd een nieu.v punt c, luidende: 

,,c. hij, die de ingevolge artikel 6a opgeleg
de beperkingen niet nakomt.". 

VIL Het leesteeken aan het slot van het 
tweede lid van artikel 9 wordt vervangen 
door een komma, terwijl aan dit lid wordt 
toegevoegd: ,,dan wel gedurende welken de 
ingevolge artikel 6a opgelegde beperkingen 
niet zijn nagekQ1I1en." 

Artikel II. 
1 . Met inachtneming van het bepaalde 

in het tweede lid van artikel 13a der Vesti
gingswet Kle inbedrijf 1937, moet de aan
vrage om een vergunning, als bedoeld in het 
zesde lid van artikel 1, onderscheidenlijk in 
artikel ro juncto het zesde lid van artikel 1 
dier wet, schriftelijk worden ingediend bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
binnen welker gebiea de inrichting zal wor
den gevestigd, onderscheidenlijk waarbinnen 
de inrichting zich bevindt. 

2. De behandeling van de in het vorig lid 
bedoelde aanvrage, alsmede van de aanvrage 
om een vergunning, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1 of in artikel 10 juncto het 
eerste lid van artikel 1 der Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, geschiedt met inachtne
ming van de daaromtrent door den Secretaris
Generaal van het Departement 'Van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart gegeven aanwij-
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zingen; deze kan voorts bepalen, welk ge
deelte van het in het tweede lid van artikel 
13a dier wet genoemde bedrag door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken wordt uitge
keerd aan door hem aan te wijzen organen, 
welke bij de behandeling dier aanvrage zijn 
b etrokken geweest. 

3. Ingeval een vergunning ingevolge de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 vereischt 
is naast een vergunning ingevolge het Besluit 
Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
1941, worden deze vergunningen slechts ge
zamenlijk verleend; bij weigering van laatst
bedoelde vergunning wordt, voor zoover noo
dig, afgeweken van het bepaalde in het eer
ste lid van artikel 7 of in artikel 10 juncto 
het eerste lid van art. 7 van genoemde wet. 

Afdeeling II I. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

landsche Staatscourant. Het treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner afkon
diging. 

's-Gravenhage, 1 December 1943. 
S.-G. v.h. Dep. v. H . , N . en S ., HIRsCHFELD. 

S.-G. v. h. D ep. v. L. en V., HrnscHFELD. 

(Stct. no. 245) 

4 December z943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken, Justitie, Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en Binnen
landsche Zaken betreffende indeeling 
van de gemeente Urk ter zake van de 
toepassing van wettelijke voorschriften. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Artikel 1 van het K . B . van 30 December 

1933, Staatsblad no. 807, laatstelijk gewij
zigd bij beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Sociale 
Zaken van 20 Februari 1941, no. 232, afdee
ling Arbeid, Nederlandsche Staatscourant 
van 20 Februari 1941 , no. 36, tot verdeeling 
van het Rijk in districten ten behoeve van 
den dienst der Arbeidsinspectie, wordt ge
wijzigd als volgt: 

a. in de omschrijving van het gebied van 
het 6de district wordt achter "5de" inge
voegd : ,, , het 8ste"; 

b. in de omschrijving van het gebied van 
het 8ste district wordt achter "Overijssel" 
ingevoegd : ,, , alsmede de gemeente Urk". 

Artikel 2. 
Artikel 1 van het K . B . van 3 Juni 1931, 

Staatsblad no. 238, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B . van 21 Juni 1932, Staatsblad no. 307, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 15, 
tweede lid, der Stoomwet, wordt gewijzigd 
als volgt: 

in de omschrijving van het gebied van het 
4de district, onder a, wordt achter het woord 
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"Buitenliede" ingevoegd: ,,alsmede van de 
gemeente Urk"; . 

in de omschrijving van het gebied van het 
5de district wordt achter " Overijssel" inge
voegd: ,,alsmede de gemeente Urk". 

Artikel 3. 
1. Artikel 3 van het K. B. van II Juni 

1917, Staatsblad no. 460, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 van de 
Beroepswet en in artikel 349 van de Invali
diteitswet, laatstelijk gewijzigd bij K . B . van 
30 Maart 1936, Staatsblad no. 244, wordt ge
wijzigd als volgt: 

a. in het gestelde onder 1 wordt achter 
Noord-Holland" ingevoegd: ,,met uitzonde

~ing van de gemeente Urk"; 
b. in het gestelde onder 3 C wordt achter 

"Overijssel" ingevoegd: ,,en de gemeente 
Urk". 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van invloed op bevoegdheden van de raden 
van beroep m et betrekking tot zaken, bij het 
in werking treden van dit besluit bij een 
raad van beroep aanhangig. 

Artikel 4. 
1. In artikel 2 van de wet van 17 Novem

ber 1933, Staatsblad no. 604, ho~dende · 
nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en 
de zetels der rechtba nken en kantonge rech
ten, behoorende tot het gerechtshof te Am
sterdam, vervalt in den staat van gemeenten, 
waarover het rechtsgebied van het kantonge
recht Hoorn zich uitstrekt, het woord "Urk". 

2. In artikel 2 van de wet van 17 No
vember 1933, Staatsblad no. 602, ho~dende 
nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en 
de zetels der r echtbanken en kantongerech
ten, behoorende tot het gerechtshof te Arn
hem, wordt in den staat van gemeenten, 
waarover het rechtsgebied van het kanton
gerecht Zwolle zich uitstrekt, achter "Blok
zijl'' ingevoegd: ,,Urk". 

3. Het bepaalde in de voorgaande leden 
is niet van invloed op de bevoegdheid van 
den rechter en op die van procureurs van 
partijen met betrekking tot zaken, bij het !n 
werking treden van dit besluit voor eemg 
gerecht aanhangig. 

Artikel 5. 
Het Uitvoeringsbesluit Kamers van Koop

handel en Fabrieken (Neder/andsche Staats
courant van 31 Maart 1942, no. 63), laatste
lijk gewijzigd bij Beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken van 3 Maart 1943 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 Maart 
1943, no. 52), wordt gewijzigd als volgt: 

a. aan het slot van het eerste lid van ar
tikel 2 wo~dt achter "provincie" ingevoegd: 
,, , behoudens het in artikel 3, onder 2, ten 
acnzien van de gemeente Urk bepaalde"; 

b. in artikel 3, onder 2, wordt tusschen 
,,Steenwijkerwold" en "Vollenhove" inge
voegd: ,.Urk"; 

c. in artikel 3, onder 9, vervalt .het woord 
,,Urk". 

1943 

Artikel 6. 
De archiefstukken van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Noordhol
land, die hoofdzakelijk van belang zijn voor 
het gebied van de gemeente Urk, worden 
onverwijld overgedragen aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Overijssel. 
Indien eerstgenoemde Kamer bij de overge
dragen archiefstukken belang heeft, worden 
haar daarvan op haar verzoek door laatst
genoemde Kamer afschriften v~rstrekt. 

Artikel 7. 
Dit besluit zal in de Neder/andsche Staats

courant worden afgekondigd en treedt in 
werking met ingang van den dag, volgende 
op dien zijner afkondiging. 

Amsterdam, l 
Apeldoorn, J 4 December 1943. 
's- Gravenhage 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 
S .-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 
S.-G. Dep. v. H ., N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 
S.-G. v . h. Dep. v. B. Z., FREDF:RIKS. 

(Stct. 1944 no. 39) 

6 December r943. WIJZIGING en AAN
VULLING Koninklijk besluit van 19 
Augustus 1926 (Staatsbl<jd no. 309). 
No. 229 O .W .K. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming en de waarnemend Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van den 19den Augustus 
1926 (Staatsblad No. 309), zooals dat besluit 
is gewijzigd en aangevuld, te wijzigen en aan 
te vullen; 

Hebben goedgevonden: 
Met ingang van 1 Januari 1944 te bepalen: 
1°. dat in artikel I in plaats van "school

onderwijs" wordt gelezen "onderwijs"; 
2 °. dat aan genoemd artikel wordt toe-

gevoegd de navolgende zinsnede: . 
,,Zij, die een akte van bekwaamhei~ be

zitten tot het geven van m iddelbaar hmson
derwijs en door het afleggen van een examen 
in de theorie van onderwijs en opvoeding, 
bedoeld in artikel 78 der middelbaar-onder
wijswet, de overeenkomstige akte. van be
kwaamheid tot het geven van middelbaar 
schoolonderwijs wenschen te verkrijgen , 
storten te voren bij den voorzitter der exa
mencommissie een bedrag van vijf en twin
tig gulden." 

Apeldoorn, 6 December 1943. 
S.- G . v.h. Dep. v. 0., W. en K ., J . VAN DAM. 
S.-G. v. h . Dep. v. Fin. , 

M. R OST VAN TONNINGEN. 
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(Stct. 1944 no. 17) 
II D ecember I943· BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal v an h et D epartement 
van Financiën, no. 50, tot wijziging van 
de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad no. 
190), houdende nadere bepalingen om
trent den accijns op het gedistilleerd. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. ·3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Artikel 2 der wet van 18 Juli 1904 
(Staatsblad no. 190), houdende nadere be
palingen omtrent den accijns op het gedistil
leerd, worèit gelezen: 

H et doen van hetgeen bij of krachtens de 
algemeene maatregelen van bestuur, inge
volge artikel 1 dezer wet uitgevaardigd, is 
verboden of het nalaten van hetgeen bij of 
krachtens die maatregelen is voorgeschreven, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
minste f 50 en t en hoogste f 5000, onvermin
derd de intrekking van den vrijdom of van 
de in verband daarmede verleende vergun
ning zoo daartoe termen bestaan. 

Indien d e schuldige weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat het feit de strekking 
heeft dat gedistilleerd waarvoor vrijdom van 
den accijns is verleend zal worden aange
wend voor eenig ander gebruik dan waarvoor 
de vrijdom is verleend dan wel dat het feit 
zoodanige aanwending uitmaakt, kan, in 
plaats van geldboete, gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden worden opgelegd. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Fe
bruari 1944. 

Deventer, II December 1943. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. Fin ., H . PosTMA. 

(Stct. 1944 no. 1 7) 

z I December I943· BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën, no. 50, wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 November 
1908 (Staatsblad no. 346), houdende 
bepalingen omtrent vrijdom van den 
accijns op het gedistilleerd. 

Op grond van artikel 1, onder a, der wet 
van 18 Juli 1904 (Staatsblad no. 190), hou
dende nadere bepalingen omtrent den ac
cijns op het gedistilleerd, en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In het Koninklijk besluit van 30 
November 1908 (Staatsblad no. 346), hou
dende bepalingen omtrent vrijdom van den 
accijns op het gedistilleerd, laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk besluit van 26 Julï 
1932 (Staatsblad no. 4II), worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel I wordt na het tweede lid 
een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

Brandspiritus mag uitsluitend worden ge-

120 

bruikt als brandstof, of tot andere doelein
den waarvoor door of namens den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën vergunning is verleend. 

b. In artikel 7 wordt: 
1 °. het tweede onderdeel gelezen: 
2 °. aan brandspiritus water of eenige an

dere zelfstandigheid toe te voegen, tenzij 
zulks blijkt te zijn geschied tot bereiding van 
eene vloeistof welke tot een ingevolge het 
derde lid van artikel 1 toegelaten gebruik 
moet dienen; 

2 °. na het tweede onderdeel een nieuw 
onderdeel opgenomen, luidende : 

3 °. brandspiritus voor andere doeleinden 
te gebruiken dan volgens artikel 1 geoor-
loofd is. -

c. Artikel 9 wordt gelezen : 
Het is verboden gedistilleerd voorhanden 

te hebben , te verkoopen, te koop aan te bie
den of af te leveren dat methylalcohol bevat, 
zonder brandspiritus te zijn of wel eene met 
of uit brandspiritus of ander gemethyleerd 
gedistilleerd bereide, ingevolge dit; besluit 
voor vrijdomsdoeleinden toegelaten, vloei
stof. 

d. In artikel rn wordt het derde lid ge
lezen: 

Onder het verbod van het eerste lid valt 
voorts niet het voorhanden hebben, in eene 
woning, van brandspiritus of met of uit 
brandspiritus of ander gemeth"yleerd gedis
tilleerd bereide v loeistoffen welke ingevolge 
dit besluit voor vrijdomsdoeleinden zijn toe
gelaten, mits de hoeveelheid, in verband met 
de ligging der woning, voor de behoefte van 
den bewoner noodig k an worden geacht. 

e. Artikel II wordt gelezen: 
Als brandspiritus in den zin van de arti

kelen 9 en 10 wordt alleen beschouwd gedis
tilleerd dat geen mindere sterkte heeft dan 
volgens de voorschriften geoorloofd is, dat 
in de voorgeschreven verhouding is v er
mengd met het m engmiddel bedoeld bij ar
-tikel 1, eerste lid en dat overigens geen 
vreemde bestanddeelen bevat. 

f . In artikel 12 wordt: 
1 °. na het eerste lid een nieuw lid opge

nomen, luidende : 
Hetzelfde geldt ten aanzien van hem die 

eene ingevolge artikel 34bis met betrekking 
tot brandspiritus vastgestelde bepaling niet 
nakomt. 

2 °. het laatste lid gelezen: 
Het is aan hem die het recht van inslag 

verloren heeft verboden gedistilleerd dat 
methylalcohol bevat voorhanden te hebben, 
m et uitzondering van met of uit brandspiri
tus of ander gemethyleerd gedistilleerd be
reide vloeistoffen welke ingevolge dit be
sluit voor vrijdomsdoeleinden zijn toegelaten 
en kennelijk in voltooiden staat zijn inge
slagen. 

g. Aan artikel 13 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende : 

Door of namens den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën kunnen 
aan den vrijdom voorwaarden en bepalingen 
worden verbonden. 
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Onverminderd hetgeen in artikel 19 no
pens wijziging en intrekking van den vrijdom 
is bepaald, bestaat de aanspraak op vrijdom 
van den accijns slechts in zooverre als uit 
de desbetreffende voorwaarden en bepalin
gen niet anders volgt. De verschuldigdheid 
van den accijns wordt vastgesteld bij met 
redenen omkleede beschikking van den daar
toe door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën aangewezen 
ambtenaar, welke bij aangeteekenden brief 
ter kennis van den vrijdomgenietende wordt 
gebracht. 

h. Het laatste lid van artikel 16 vervalt. 
i. Het eerste lid van artikel 19 wordt ge

lezen: 
Bij met redenen omkleede beschikking 

van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën, welke bij aangetee
kenden brief ter k ennis van den belangheb
bende wordt gebracht, kan de vrijdom wor
den gewijzigd of ingetrokken. 
, j. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 
19bis ingevoegd, luidende: 

Van de beschikkingen betreffende ver
schuldigdheid van den accijns overeenkom
stig het laatste lid van artikel 13, staat, voor 
zoover zij namens den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën zijn ge
nomen! gedurende twee weken na hare dag
teekenrng beroep bij dien Secretaris-Gene-
raal open. . 

k. In artikel 27 worden de woorden: 
,,tenzij het is eene met gemethyleerd gedis
tilleerd bereide vloeistof die in den handel 
bekend is als niet tot inwendig gebruik be
stemd" vervangen door: tenzij het is eene 
met gemethyleerd gedistilleerd bereide vloei -

. stof welke ingevolge dit besluit voor vrij
domsdoeleinden is toegelaten. 

1. Na artikel 34 wordt een nieuw artikel 
3~is toegevoegd, luidende: 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën kan voor den handel in 
en het gebruik van brandspiritus of ander 
gedi_stilleerd waarvoor vrijdom van den ac
cijns is verleend, of voor den handel in of het 
gebruik van producten, welke uit of met ge
distilleerd, waarvoor vrijdom is verleend 
zijn bereid, nadere bepalingen vaststellen. ' 

m. Aan artikel 36bis wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende: 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van F inanciën kan bepalingen vaststel
len ingevolge welke aan belanghebbenden 
kan worden vergund zelf geleibiljetten af te 
geven voor ander gedistilleerd dan brand
spiritus, waarvoor vrijdom van accijns is 
verleend en voor producten, welke uit of met 
gedistilleerd, waarvoor vrijdom is verleend, 
zijn bereid. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
I Februari 1944. 

Deventer, 11 December 1943. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v . Fin., H. PosTMA. 
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(Stct. no. 249) 

14 December 1943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie, Bsd. I, no. 153, ter 
uitvoering van artikel 6bis, eerste lid, 
van de Woningwet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie; 

Gelet op artikel 6bis, eerste lid, van de 
Woningwet, zooals dit lid is gewijzigd bij 
artikel 5 van het Besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Sociale 
Zaken, ter uitvoering van de Luchtbescher
mingsverorden'ng (Besluit N°. 94/ 1942), in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris "oor het bezette Nederlandsche ge
bied; 

H eeft goedgevonden: 
I. Als grenzen, bed oeld in artikel 6bis, 

eerste lid, van de Woningwet, aan te wijzen: 
a. in gemeenten met ten hoogste 10000 

inwoners, een gro.-.doppervlak van 120 m 2; 
b. in gemeenten boven 10000, doch met 

ten hoogste 50000 inwoners, een grondopper
vlak van 225 m 2; 

c. in gemeenten boven 50000 inwoners, 
een grondoppervlak van 375 m 2, met dien 
verstande, dat voor de gemeenten Amsterdam 
's-Gravenhage en Rotterdam (behalve Hoek 
van H olland) als grens wordt aangewezen een 
grondoppervlak yan 280 m 2. 

2. Te bepalen, dat deze beschikking in 
werking treedt op den dag harer afkondiging 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 14 December 1943. 
S. -G. '-'· h. Dep. v. J., SCHRIEKE • 

(Stct. 1944 no. 20) 
17 December 1943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, No. 263 O .W.K" 
betreffende aanvulling van het Rechts
positiebesluit N .O. 1935 (Koninklijk be
sluit van 6 Augustus 1935, Staatsblad 
No. 501, laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 2,5 
Augustus 1942, No. 240 O .W .K .). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Aan artikel 25 van het Rechtspositiebe
sluit N.O. 1935 wordt na het tweede lid een 
nieuw lid toegevoegd, luidende: 

3. Hij, aan wien· een uitkeering is toege
kend als bedoeld in het eerste lid, is ver
plicht, de reserve, welke hij bij zijn pension
neering ontvangt overeel)komstig artikel 12 
van het Koninklijk besluit van 22 D ecember 
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1922 (Staatsblad No. 684), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 8 December 
1938 (Staatsblad No. 357), terug te betalen 
aan het bevoegd gezag, dat voorzien heeft in 
de bijdragen van het Algemeen Burgerlijk 
P ensioenfonds, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 2. 
Het derde lid van artikel 25 wordt vierde 

lid, met dien verstande, dat de woorden "Hij, 
aan wien een uitkeering, als in het eerste lid 
bedoeld, is toegekend, is" woràen vervangen 
door: ,,Hij is voorts". 

Het vierde lid wordt vijfde lid. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag van haar plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Apeldoorn, den 17den December 1943. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN D AM. 

(Stct. no. 250) 
21 December 1943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, Afdeeling N.O., 
No. 21007, betreffende aanvulling van 
het Salarisbesluit N .O. 1935 (Koninklijk 
Besluit van 28 Augustus 1935, Staats
blad no. 518, laatstelij k gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 
2 Juni 1943). 

Op grond van § 1 der Verordenmg No. 23 
1940 eo in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der yero:dening N°. 3/ 1940 van den Rijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Aan artikel 2 van het Salarisbesluit N.O. 

1935 worden een zevende en achtste lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

7. Bij de uitbetaling van de wedde, toe
komende aan directeuren, leeraren en be
ambt_en in tijdelijken dienst, die na het in 
werking treden van deze beschikking als 
zoodanig aangesteld zijn, wordt 4 procent 
van de wedde ingehouden tot het tijdstip 
waarop zij ambtenaar worden in den zin van 
de P ensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
of tot het tijdstip, waarop het dienstverband 
eindigt. Het ingehoudene wordt op de ge
noemde tijdstippen aan den aangestelde in 
tijdelijken dienst uitgekeerd, met inachtne
ming van en behoudens het bepaalde in 
het volgende lid. 

8. a. Op de tijdstippen, genoemd in het 
vorige lid, wordt het krachtens dat lid inge
~~uden. bedrag aan ~en aangestelde in tijde-
1t1ken dienst of aan d1ec,s rechtverkrijgende(n) 
uitgek eerd, vermeerderd met rente, overeen
komstig het hierna onder b bepaalde, met 
dien verstande, dat, indien tot inkoop van 
diensttijd wordt overgegaan, dit bedrag voor 
zooveel noodig wordt aangewend voot de 
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betaling van de door den aangestelde ver
schuldigde inkoopsom. 

b. Aan het bedrag, hetwelk van den aan
gestelde in tijdelijken dienst in den loop van 
het kalenderjaar is ingehouden, wordt op 
31 December van dat jaar of op de tijdstip
pen, bedoeld in het vorige lid, 2 procent 
toegevoegd als rentevergoeding. 

c. Het totale bedrag, dat op 31 December 
van eenig jaar ingevolge het vorige lid op de 
wedde van den aangestelde in tijdelijken 
dienst is ingehouden, vermeerderd met de 
daaraan toegevoegde rente, draagt over 
het volgende kalenderjaar een rente van 4 
procent. In geval van uitkeering in den loop 
van dat kalenderjaar wordt deze rente bere
kend tot en met de maand, waarin een der 
tijdstippen valt, genoemd in het vorige lid. 

Artikel II. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant geplaatst. Zij treedt in 
werking met ingang van den eerst en dag van 
de maand, volgende op die , waarin zij wordt 
afgekondigd. 

Apeldoorn, den 21sten December 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., VAN DAM. · 

(Stct. 1944 no. 2) 

21 December 1943. BESCHIKKING van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën tot wijziging van de 
regeling van de kindertoelage voor som
mige groepen van Rijkspersoneel van 
Rijkspersoneel van 10/21 Januari 1941, 
opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 23 Januari 1941, No. 16. 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/t940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepalen wij, gelet op het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, het Arbeidsovereenkomstenbesluit en 
de Kinderbijslagwet, als volgt : 

Artikel I . 
§ 2 van de beschikking van 10/2 1 Januari 

1941, opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant van 23 Januari 1941, No. 16, 
zal luiden als hieronder vermeld. 

§ 2. 

Arbeiders in den zin van artikel I van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, wier loon 
wordt bepaald volgens artikel 12, eerste lid, 
sub a, d en e, van genoemd besluit, hebben 
aanspraak op een tijdelijke kindertoelage 
volgens de hierna vermelde regeling. Deze 
regeling geldt eveneens voor de bij het De
partement van Koloniën te werk gestelde 
Koloniale landsdienaren en gewezen Kolo
niale landsdienaren. Zij geldt niet voor de 
vrije arbeiders bij het Bureau Aardappel
verbouw van de Directie van den Landbouw, 
noch voor het personeel bij het Staatsmijn
bedrijf in Limburg. 
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Artikel I. 

1. De ambtenaar of arbeider, als even-' 
bedoeld, wiens gezin meer dan twee kinde
ren beneden den leeftijd van achttien jaar of 
met dezen gelijkgestelde kinderen telt, heeft 
voor elk dier kinderen, te rekenen van het 
derde kind, aanspraak op een tijdelijke kin
dertoelage op den voet, als aangegeven in de 
artikelen 2, 3 en 4 dezer regeling. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het vorige lid worden met kinderen bene
den den leeftijd van achttien jaar gelijkge
steld kinderen van achttien, negentien en 
twintig jaar, die het dagonderwijs volgen aan 
een inrichting voor algemeen vormend of 
vakonderwijs. 

3. Indien beide ouders voor een kinder
toelage ten laste van 's Rijks schatkist in 
aanmerking komen, wordt de kindertoelage 
van de gehuwde vrouwelijke ambtenaar of 
arbeider slechts uitgekeerd, indien en voor 
~oover deze hooget is dan de kindertoelage, 
welke door haar echtgenoot genoten wordt. 

Artikel 2. 
I. Onder kind wordt in deze regeling 

verstaan een wettig of gewettigd kind van 
den ambtenaar of arbeider of van de(n) 
echtgenoot(e) van den ambtenaar of arbei
der. 
. . 2. Voor de aanspraak op kindertoelage 

tt3dens een kalenderjaar is beslissend de sa
menstelling van het gezin van den ambte
naar of arbeider op den xsten Januari van 
dat jaar. 

3. Indien een kind van achttien negen
tien ?.f twintig jaar op 1 Januari het dagon
derw13s volgt aan een inrichting voor -alge
mee~ vormend of vakonderwijs, moet ten 
bew13ze daarvan een verklaring van het 
hoofd dier inrichting overgelegd worden: 

Artikel 3. 
I. Voor ambtenaren of arbeiders met een 

wedde of loon per dag van f 4 of minder be
draagt de kindertoelage f o.xo per arbeids
dag, tijdelijk verhoogd tot f 0.20 per arbeids
dag. 

2. Voor ambtenaren of arbeiders met een 
w_edde of loon per dag van meer dan f 4, doch 
met meer dan f 6, bedraagt de kindertoelage 
f 0.15 per arbeidsdag, Lijdelijk verhoogd tot 
f 0.25 per arbeidsdag. 

3. Voor ambtenaren of arbeiders met een 
wedde of loon per dag van meer dan f 6 doch 
niet meer dan f 8, bedraagt de kindert~elage 
f 0.20 per arbeidsdag, tijdelijk verhoogd tot 
f 0.25 per arbeidsdag. 

4. Voor ambtenaren of arbeiders met een 
wedde of loon per dag van meer dan f 8 be
draagt de kindertoelage f 0.25 per arbeids
dag. 

5. Onder wedde of loon wordt in dit ar
tikel verstaan de normale wedde of het nor
male loonbedrag, vermeerderd met even
tueele toelagen, met uitzondering van die, 
bedoeld in dit artikel, voor zooveel noodig 
verminderd met den standplaatsaftrek en 
vermeerderd bovendien met de geldswaarde 
voor het geheel of gedeeltelijk genot van 
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vrije woning en/of vrij vuur, licht en/of wa
ter, voor zoover een en ander genoten wordt 
op den 1sten Januari van het kalenderjaar, 
of, bij latere indiensttreding, op den datum 
van de indiensttredmg. 

Artikel 4. 
I. De kindertoelage wordt uitgekeerd 

over iederen dag, waarop de ambtenaar of 
arbeider gewerkt heeft. Dagen , waarop niet 
gearbeid is, maar waarover de ambtenaar of 
arbeider wedde of loon heeft ontvangen 
worden mede als arbeidsdagen beschouwd'. 
Voor de toepassing van den vorigen volzin 
worden uitkeeringen ter zake van verhinde
ring om arbeid te verrichten wegens ziekte 
of ongeval als wedde of loon aangemerkt. 
Over zeven achtereenvolgende dagen wordt 
den ambtenaar of arbeider echter nooit meer 
uitgekeerd dan zesmaal het hem per arbeids
dag aan ki?dertoelage toekomende bedrag. 

2. De kmdertoelage wordt uitbetaald te
gelijk met de wedde of het loon. 

Artikel II. 
I. . Deze beschikking treedt in werking 

~et ,_,:,gang van 1 Januari 1944, behalve de 
tt3deh3ke ve~hooging van de kindertoelagen, 
als vermeld m de leden 1, 2 en 3 van artikel 
3, welke geacht wordt in werking te zijn ge
treden met ingang van 1 October 1942 . 

2. Deze beschikking wordt geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

Apeldoorn/Deventer 21 December 1943. 
5.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Stct. 1944 no, 42) 

22 December 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel, Nij_ 
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij, houdende aanwijzing 
van de Kamers van Koophandel en van 
organisaties op het gebied van land
bouw, handel en nijverheid, waarmede 
ingevolge artikel 8 der Tariefwet 1934 
voor het benoemen van buitengewone 
leden der Tariefcommissie overleg moet 
worden gepleegd. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/J940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Gelet op artikel 8, derde lid, der Tariefwet 
1934 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

Voor het plegen van overleg, als bedoeld is 
bij artikel 8, derde lid, der Tariefwet 1934, 
ter benoeming van de buitengewone leden 
der Tariefcommissie worden, ieder voor het 
daarbij vermelde aantal, aangewezen: 
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1. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noordholland, één lid; 

2 . Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Zuidholland, één lid; 

3. Kamer van Koop andel en Fabrieken 
voor Overijssel, één lid; 

4. K amer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noordbrabant, één lid; 

5. H et Hoofdbedrijfschap voor Zuivel, 
Margarine, Vetten en Oliën, één lid; 

6. H et B edrijfschap voor Vee en Vleesch, 
één lid; 

7. Het Hoofdbedrijfschap voor Akker
bouwproducten, één lid; 

8. H et Hoofdbedrijfschap voor Tuin
bouwproducten, één lid; 

9. D e N ederlandsche Landstand, twee 
leden ; 

10. de Hoofdgroep Handel, vijf leden; 
11. de Hoofdgroep Industrie, vier leden; 
12. de-Hoofdgroep Ambacht, één lid. 

Artikel 2. 

Wat de voorziening in bestaande en ko
mende vacatures betreft, worden de thans 
zittende, hieronder vermelde buitengewone 
leden der Tariefcommissie geacht te zijn be
noemd na overleg met de vóór de namen äer 
leden door de in artikel 1 vermelde volgnum
mers aangeduide lichamen: 

1. (vacature); 
2 . A. G . Verbeek; 
3. J . Willink Azn; 
4. J. E. A. M. M eijering; 
5. J. A. Geluk; 
6. (vacature) ; 
7. (vacature); 
8. J. C. M . M ensing; 
9. P. M. Bürmann; 

P. W. v.d. Schans; 
10. Prof. dr. J. F . ten D oesschate; 

Ir. D . de Iongh Wzn; 
Mr. W. Suermondt Wzn; 
D . H. Wigboldus; 
Sj. W ouda; 

II. Ir. A. J. B ergsma; 
Ir. F. H. E. Guljé; 
G. Nieveen; 
Ir. F . Oomes; 

12. F . L . v. d . Bom. 

Artikel 3. 
Het Koninklijk besluit van 24 December 

1924 (Staatsblad no. 578), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 Januari 193d'(Staats
b/ad no. 15), vervalt. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien van zijn plaat
sing in de Nederlandsche Staatscourant. 

Deventer, 16 December 1943. 

's-Gravenhage { 22 December 1943. 
' 22 December 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F ., H . PosTMA. 
S.-G. Dep. v. H ., N. en S ., H.M.HIRSCHFELD. 
S.-G. Dep. v. L. en V., H . M . HIRSCHFELD. 
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(Stct. 1944 no. 22) 

23 December z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, No. 319 O.W.K., tot wijzi
ging van artikel 2, tweede lid, der La
ger-onderwijswet 1920, enz. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetem;chap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en ., van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Overwegende, dat de akte van bekwaam
heid in d e nuttige handwerken voor meisjes 
geen waarborg biedt, dat de bezitsters dezer 
akte in staat zijn om aan de oudere meisjes
leerlingen bij het onderwijs in handwerken 
die technieken aan te leeren, die de belang
stelling hebben en in d e practijk iets geven, 
dat voldoening schenkt; 

dat het bovendien noodig is, dat voor de 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs en 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs, als
mede voor d e vrouwelijke leerlingen van de 
zevende en achtste leerjaren der scholen voor 
gewoon lager onderwijs leerkrachten beschik
baar zijn, die op het terrein van het hand
werkonderwijs een breedere opleiding heb
ben genoten dan voor de akte van bekwaam
heid in de nuttige handwerken voor meisjes 
vereischt wordt; 

Heeft goedgevonden: 

I. in artikel 2, tweede lid, der Lager-on
derwijswet 1920 worden de onder "U" voor
komende woorden: ,.fraaie handwerken voor 
meisjes" vervangen door "vrouwelijke hand
werken"; 

II. in het Koninklijk besluit van 10 Sep
tember 1923 , Staatsblad no. 437, tot regeling 
van de examens ter verkrijging van de akten 
van bekwaamheid in de nuttige en fraaie 
handwerken voor meisjes worden de volgen
de veranderingen gebracht: 

a. artikel 1, eerste lid, de woorden "de 
nuttige en fraaie handwerken voor meisjes, 
bedoeld in artikel 77, onder c, der wet van 
,7 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127)" 
worden vervangen door: ,,de nuttige hand
werken voor meisjes en in de vrouwelijke 
handwerken"; 

b. artikel 4, t weede lid, wordt aangevuld 
met: ,,Indien zij zich aan het examen Y_?or 
de akte van bekwaamheid in de vrouweltJke 
handwerken wenscht te onderwerpen, legt zij 
tevens over haar akte van bekwaamheid in 
de nuttige handwerken;" 

c. artikel .5, eerste lid, het woord "fraaie" 
wordt vervangen door "vrouwelijke"; 

d. artikel II, eerste lid, het woord "fraaie" 
wordt vervangen door "vrouwelijke" en het 
woord "zes" door "zeven"; 

III. het programma B , bedoeld in artikel 
8, wordt vervangen door het volgende : 
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PROGRAMMA 
voor het examen ter verkrijging van de akte 
van bekwaamheid voor huis- en schoolonder-

wijs in de vrouwelij ke handwerken. 
Knippen. 
Bedrevenheid in het knippen van: 
a. eenvoudige kinder- en meisjesonder

kleeding (dag- en nachthemd, directoire, on
d erjurk, pyama); 

b . kinder en meisjesschort, speelpakje, 
kinderjurk, meisjesblouse, meisjescostuum
rok, alles van eenvoudig model. 

c. eenvoudig huishoudgoed. 
H et teekenen naar maat en naar plaat van 

de patronen voor bovengenoemde kleeding
stukken, zoowel oo papier als op het school
bord. 

Naaien. 
Bedrevenheid in het naaien van de 1:>oven

genoemde kleedingstukken en het bovenbe
doelde huishoudgoed. 

Breien en haken. 
Het breien en haken, volgens patroon, van 

eenvoudige onder- en bovenkleeding of on
derdeelen daarvan. 

Verstellen. 
a. Bedrevenheid in het verstellen en verma

ken van kleedingstukken en huishoudgoed; 
b. bedrevenheid in het v erstellen van 

eenvoudig recht breiwerk, tricot onderklee
ding en kousen door middel van breien, ma
zen. stoppen, of het inzetten van stukjes, al 
naar den aard van het verstelwerk. 

Bij het verstellen moet de adspirante blijk 
geven, gebruik te kunnen maken van de 
naaimachine, voor zoover dit in de practijk 

'gebeurt. 
Technieken. 
Kennis van de voornaamste technieken. 

waardoor de stoffen ontstaan, die gebruikt 
worden bij de vrouwelijke handwerken in 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs en 
in scholen of klassen voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs. Die kennis moet mede blij
k en uit de toepassing van de grondsteken en 
hun elementaire afleidingen. 

Stof versiering. 
a. K ennis van den aard der stoffen in 

verband met haar geschiktheid tot versie
ring; 

b. kennis van en bedrevenheid in de ver
sieringstechnieken, die beoefend kunnen wor
den bij het uitgebreid lager onderwijs en het 
voortgezet gewoon lager onderwijs. 

Onder deze technieken worden met name 
verstaan: het borduren door middel van sier
steken met zijden , wollen, katoenen of linnen 
garens op onafgedeelde en afgedeelde stof
fen; eenvoudig open naaien; eenvoudige ap
plicatie; het opnaaien van bandjes, draden, 
kralen, e .d. met daaraan te verbinden een
voudige afgeleide versieringen met die ma
terialen; het versieren en afwerken van klee
dingstukken en gebruiksvoorwerpen door 
n1iddel van plooien en smockwerk. 

T eekenen. 
a. H et ontwerpen van eenvoudige vlak

verdeelingen, waaruit oog voor verhouding 
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en kleurverwerking moet blijken; 
b. het teekenen van een eenvoudige ver

siering voor een gebruiksvoorwerp of een 
kleedingstuk; 

c. het verklarend teekenen op het school
bord van datgene, wat in de practijk een il
lustratieve verduidelij king noodig heeft. 

Theorie. 
a. Inzicht in de eischen, die aan stof, 

vorm en bewerking van de kleedingstukken 
. en andere voorwerpen moeten worden ge
steld, en in het verband, dat tusschen die 
eischen m oet bestaan met het oog op het 
doel van die kleedingstukken, enz.; 

b. eenige vaardigheid in het onderschei
den van de grondstoffen, waaruit garens en 
weefsels zijn samengesteld ; 

c. eenige kennis van de bepaling van de 
hoeveelheden stof, die voor een gebruiks
voorwerp of kleedingstuk noodig zijn; 

d. kennis van -het gebruik en het onder
houd van de naaimachine; 

e. kennis van de didactische eischen ten 
aanzien van het onderwijs in de vrouwelijke 
handwerken bij het uitgebreid en het voort
gezet gewoon lager onderwijs. 

Apeldoorn, 23 Decen1ber 1943. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

·(Stct. ·1944 no. 79) 
27 December I943· TWEEDE BESLUIT 

van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken betref
fende de ongevallenverzekering van N e
derlanders, in dienst van de National
sozialistische D eutsche Arbeiterpartei, 
Arbeitsbereich in den Niederlanden. 

· Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Veror-dening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezétte Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt de National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Ar
beitsbereich in den Niederlanden, met inbe
grip van haar onderdeelen en aangesloten 
organisaties geacht een krachtens de genoem
de wet verzekeringsplichtig b"drijf uit te oefe
nen ten aanzien van de werkzaamheden, 
waarvoor een Nederlandsch publiekrechtelijk 
lichaam geacht zou worden een ingevolge de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ver
zekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen, indien 
die werkzaamheden zouden worden verricht 
door personen in zijn dienst , een en ander 
voor zoover de N .S.D.A.P. met inbegrip van 
haar onderdeelen en aangesloten organisa
ties die werkzaamheden door haar in dienst 
zijnde Neclerlanders d0et verrichten, en wel 
vanaf den aanvang dier werkzaamheden. 

Artikel 2 . 

De premie is verschuldigd per maand en 
.wordt voldaan op den eersten Maandag van 
elke kalendermaand. 



1943 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Octo ber 1943. 

De afkondiging van d it besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 27 December 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Stct. no. 251) 

28 December z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 59409 M /O, Afd. Midden
stand, tot wijziging van het B esluit Al
gemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
1 941. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, en van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op hun besluit van l December 1941, 
N°. 55786 M ., directie van Handel, en Nijver
heid (Besluit Algemeen Vestigirigsverbod 
Kleinbedrijf 1941, Nederlandsche Staatscou
rant van l December 1941, n°. 234), zooals 
dat sindsdien is gewijzigd, en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 van de Verorde
ning N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsch<? gebied; 

Hebben goedgevonden te bepalen: 

Artikel I. 

In artikel 2 van het Besluit Algemeen 
Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 wordt 
het bepaalde onder c als volgt gewijzigd: 
"c. het vestigen van een industrieel bedrijf 
in den zin van het Bedrijfsvergunr.ingenbe
sluit 1941 en van een inrichting of een onder
neming, bestemd of mede bestemd voor de 
uitoefening van een tak van bedrijf, ten 
aanzien waarvan het Toelatingsbesluit 
Bouwnijverheid 1943 toepassing vindt;". 

Artikel 2. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

landsche Staatscourant. Het treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner af
kondigine. 

's-Gravenhage, 28 December 1943. 
S.-G. v . h . Dep. v. H., N . en S ., HtRSCHFELD. 

S.-G. v. h. Dep. v·. L. en V., H1RSCHFELD. 

(Stct. 1944 no. 2) 

28 December z943. BESLUIT No. 286 0 . 
W.K. tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 7den October 1919 
(Staatsblad No. 596) tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 5 der Archiefwet 1918 
(Staatsblad No. 378), zooals dat besluit 
is gewijzigd en aangevuld bij besluit van 
den 14den Juni 1929 (Staatsblad No. 
316). 
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De Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken het Koninklijk besluit van den 7den 
October 1g19 (Staatsblad No. 596) tot vast
stelling van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 5 der Archiefwet 
1g18 (Staatsblad No. 378), ~ooals het is ge
wijzigd en aangevuld bij b"sluit van den 
14den Juni 1929 (Staatsblad No. 316), na
der te wijzigen; 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
De tweede alinea van artikel 1 van het 

hiervoor genoemd besluit wordt na den eer
sten zin gelezen als volgt: 

,,Tot die archieven behoorende stukken, 
welke niet op zoodanige lijsten worden ver- · 
meld, mogen slechts worden vernietigd na 
ingewonnen advies van den beheerder van 
de Rijksarchiefbewaarplaats, die volgens de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 
2 September 191g (Staatsblad No. 552) , ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 15 April 
1929 (Staatsblad No. 15g), tot bewaring de
zer archieven is bestemd.". 

Apeldoorn, 28 December 1943. 
S .-G. D ep . v. 0 ., W. en K., J. VAN DAM. 

(Stct 1944 no. 3) 

28 December z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie, 6de Afdeeling, No. rro7, 
tot wijziging van het Reglement No. 1, 
vastgesteld b ij Koninklijk besluit van 14 
September 1938, Staatsblad No. 36. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In Reglement No. 1, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 14 September 1838, 
Staatsblad No. 36, worden de volgende wij
zigingen gebracht: 

l. 

Artikel 5 vervalt. 
2 . 

In artikel 13 wordt in plaats van "in eene 
algemeene vergadering op eene voordracht, 
daartoe door den President te doen;" gele
zen: 

,,door den President,". 

3 . 
In artikel 14 wordt in plaats van ,, ; doch 

met voorkennis" gelezen: 
,,na voorafgaande toestemming". 
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4. 
In artikel 15 wordt in plaats van ,, , na 

verhoor van het Openbaar Ministerie," ge
lezen: 

,,door den President van het college". 

5. 
In artikel r g vervallen de woorden ·: 
,, , en is verplicht om zulks zoo mogelijk, 

tenminste vier malen in het jaar te doen". 

6 . . 

Het eerste lid van artikel 22 wordt gele-
zen: • 

"Jaa rlij ks vóór den aanvang der vacantie 
regelt d e President van ieder rechterlijk col
lege, behoudens het bepaalde bij de voor
gaande drie artikelen , de samenstelling en 
bezetting der kamers." 

In het eerste lid van artikel 22a wordt in 
plaats van "het collegie" gelezen: 

,,de President van het college". 

8. 
In het eerste lid van artikel 25 wordt in 

plaats van " met voorkennis" gelezen: 
,,na voorafgaande toestemming". 

g. 

In het tweede lid ·van artikel 27 wordt in 
plaats van "door ieder Geregtshof, Regt
bank of Kanton-Geregt uiterliik binnen drie 
m aanden na derzelver installatie" gelezen : 

,,bij ieder Gerechtshof en iedere Recht
bank door den President en bij ieder Kan
tongerecht door den Kantonrechter, of, in
dien voor een kanton meer dan een Rechter 
is aangesteld, door den in rang oudsten 
Rechter" . 

10. 
Artikel 28 vervalt. 

II. 

In het eerste iid van artikel 31 wordt in · 
plaats van " aan de regterlijke kollegien" ge
lezen: 

,,bij de rechterlijke colleges aan den Pre
sident en b ij de Kantongerechten aan den 
Kantonrechter". 

In het tweede lid van dit artikel wordt in 
plaats van "De President" gelezen: 

,,De President of de Kantonrechter". 

12. 
In het eerste lid van artikel 78 wordt in 

plaats van "Hoogen Raad" gelezen: 
,,Pres ident". 

13. 
In het eerste lid van artikel 80 wordt in 

plaats van " de Kamer" gelezen: 
,,de President van de Kamer" 
en wordt in plaats van "een harer leden" 

gelezen : 
,,een der leden dier Kamer". 

14. 
In het eerste lid va_n artikel 88 wordt in 

plaats van "drie gewone teregtzittingen" ge-
lezen: · 
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"zooveel zittingen, als de President van 
den Hoogen Raad, na overleg met den Voor
zitte_r v an elke Kamer, noodig oordeelt". 

In het tweede lid van dit artikel wordt in 
plaats van " Hoogen Raad" gelezen : 

,,President van den Hoogen Raad". 

15. 
In het eerst e lid van artikel go wordt in 

plaats van "door ieder Geregt shof, Regt
ba nk, of Kanton-Geregt" gelezen : 

,,bij ieder G erechtshof en iedere R echt
bank door den President en bij ieder Kan
tongerecht door den Kantonrechter, of, in
dien voor een kanton m eer dan een Rechter 
is aangesteld, door den in rang oudsten Rech
ter" 

en wordt in plaats van "Hoogen Raad" 
gelezen: 

,,President van den Hoogen Raad". 

16. 
In het eerste lid van artikel 91 wordt in 

plaats van "het betrokken Geregt" gelezen: 
,,de President van het betrokken Gerecht, 

of, geldt het een Kantongerecht, de Kanton
rechter, of, indien voor een kanton meer dan 
een R echter is aangesteld, de in rang oudste 
R echter". 

Het tweede lid wordt gelezen: 
,,Voorloopig en totdat het ontwerp-regle

ment door Ons is goedgekeurd en in werking 
is getreden, wordt hierin door den Presiê ent 
of den Kantonrechter door vaststelling van 
voorloopige bepalingen voorzien, welke door 
aanplakking aa n het Gerechtsgebouw open
lijk worden bekendgemaakt." 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 28 December 1043. 
S.-G. v. h. Dep. v . Jus{iti'e, SCHRIEKE. 

(Stct. no. 252) 

29 December z943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, Nr. 
26039 B. B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende wijziging 
van de grenzen der gemeenten Leeuwar
den, Leeuwarderadeel en Tietjerkstera
deel. 

Op grond van§ 1 der Verordening 79/1940 
van den Rijkscommissaris voor het b ezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. r. Met ingang van 1 Januari I944 
wordt een gedeelte van de gemeente Leeu
warderadeel bij de gemeente Leeuwarden 
gevoegd. 

A. De noordelijke grens der gemeente 
Leeuward~n zal loopen als volgt: zij volgt de 
bestaande grens tot het oostelijk einde van 
de Jelsumervaart en het verlengde hiervan 
tot het midden van de Dokkumer Ee, ver
volgens door het midden van de Dokkumer 
Ee tot het verlengde van de bestaande grens 
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tusschen Leeuwarderadeel en Tietjerkstera
deel en van hier langs dit verlengde en langs 
dit verlengde en langs deze grens. 

B. Het gedeelte van de gemeente Leeu
warderadeel, gelegen ten zuiden van de ge
meente Leeuwarden, wordt gevoegd bij de 
laatstgenoemde gemeente, zoodat de zuide
lijke grens van de gemeente Leeuwarden 
wordt gevormd door de bestaande grens tus
schen de gemeente Leeuwarderadeel en 
Idaarderadeel. 

2. Het gedeelte der gemeente Tietjerk
steradeel, gelegen tegenover het dorp Wijns, 
ten westen van de Dokkumer Ee, wordt met 
ingang van 1 Januari 1944 gevoegd bij de 
verkleinde gemeente Leeuwarderadeel; de 
grens tusschen de gemeenten L eeuwardera
deel en T ietjerksteradeel zal loopen door het 
midden van de Dokkumer Ee. 

2. t. D e machten en ambtenaren van de 
gemeenten, waaraan gebied wordt tpege
voegd, oefenen, te rekenen van den datum 
van ingang der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het van af dien datum tot hun 
gemeente behoorende gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor de overgaande gebieden en in het 
overblijvende gedeelte van de \gemeente 
Leeuwarderadeel geldende rechtsvoorschrif
ten behouden rechtskracht, totdat door het 
bevoegd gezag anders zal zijn bepaald. 

H et bevoegd gezag der gemeenten, waar
aan gebied wordt toegevoegd, is verplicht 
binnen twee jaren na den datum van ingang 
dezer grenswijziging te bepalen welke ge
meentelijke besluiten in het gebied hunner 
gemeenten zullen gelden. 

Zoo dikwij ls voor het vervallen verklaren 
of invoeren van gemeentelijke besluiten me
dewerking van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepalingen is voorgeschreven, 
is deze mede vereischt voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeentelijke 
besluiten in de overgaande gebieden. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van bestaande gemeentelijke belas
tingen, betrekking hebbende op de overgaan
de gebieden, over een belastingjaar, dat vóór 
den ingang dezer grenswijziging is aangevan
gen, blijft voorbehouden aan de machten en 
ambtenaren, die daarvoor zijn aangewezen 
in de gemeente, waarvan het gebied is afge
scheiden. 

4. De jaarwedden van den secretaris, den 
ontvanger en de ambtenaren van den bur
gerlijken stand der gemeente Leeuwarden 
worden zoo noodig opnieuw vastgesteld door 
den Commissaris der provincie Friesland, 
overeenkomstig de ter zake in deze provincie 
geldende regelen. 

5. De burgemeester en de ambtenaren 
der gemeente Leeuwarderadeel, die op den 
dag, voorafgaande aan dien dezer grenswijzi
ging, deze ambten vervullen, blijven , ook 
indie.n de laatstbedoelde personen aangesteld 
worden in de gemeente Leeuwarden, zoolang 
zij in een gelijkwaardige betrekking in die 
gemeente werkzaam zijn, t en minste in het 
genot van de jaarwedden, periodieke verhoo
gingen vanaf den datum harer verschijning 
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daaronder begrepen, waarop zij k rachtens de 
voor hen geldende of later gewijzigde rege
ling, bij ongewijzigd voortbestaan van de ge
meente Leeuwarderadeel, aanspraak zouden 
hebben . 

Het bedrag, waarmede de som der jaar
wedden der overblijvende functionarissen der 
gemeen'te Leeuwarderadeel het totaal der 
wedden overtreft, welke zij zouden hebben 
genoten, indien hun wedden waren vastge
steld overeenkomstig het bepaalde in de vol
gende alinea, komt,' met de over dat bedrag 
verschuldigde pensioensbijdragen, ten laste 
van de gemeente Leeuwarderadeel, doch 
wordt aan deze gemeente, na aftrek van het 
op de betrokkenen verhaalde gedeelte der 
pensioensbijdragen, door de gemeente Leeu
warden vergoed. 

Voor de toepassing van het bepaalde in de 
vorige alinea worden de jaarwedde11; van de 
ambtenaren van de verkleinde gemeente 
Leeuwarderadeel vastgesteld door den Com
missaris der provincie Friesland, overeen
komstig de ter zake in deze provincie gel
dende regelen en normen. 

3. r. Zoo spoedig mogelijk na den ingang 
dezer grenswijziging geeft de Commissaris 
der provincie Friesland voor zoover noodig 
toepassing aan het bepaalde in artikel 6 van 
de Verordening no. 152/ 1941 en benoemen 
de burgemeesters van de gewijzigde gemeen
ten zoo noodig nieuwe wethouders en raads
lieden. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel 11, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening no. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek 'zullen zijn versche
nen , in de gewijzigde gemeenten het getal 
inwoners, dat op den datum van ingang de
zer grenswijziging volgens de bevolkingsre
gisters der betreffende gemeenten aanwezig 
is, zooals dit door den Commissaris der pro
vincie Friesland, de burgemeesters der be
trokken gemeenten gehoord, wordt vastge
steld. 

3. Met afwijking 'Van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meenten, zooa!s deze krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd, van af den datum van 
den overgang als ingezetenen van de betref
fende gemeente beschouwd. 

4. Zij , die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied eener gemeente, dat ingevolge deze be
schikking deel gaat uitmaken van een andere 
gemeente, worden geacht van af den datum 
van vestiging hun werkelijke woonplaats te 
hebben gehad in deze andere gemeente. 

4. De personen, in dienst der gemeente 
Leeuwarderadeel, blijven tot nader order in 
dienst dezer gemeente. 

D e Commissaris der provincie Friesland 
bepaalt, den burgemeester der betrokken 
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gemeenten gehoord, welke van deze personen 
in dienst van de gemeente Leeuwarden over
gaan en welke worden ontslagen. De burge
meesters van de gemeenten Leeuwarden en 
Leeuwarderadeel zijn verplicht ter uitvoe
ring van de beslissing van den Commissaris 
het noodige te verrichten. De aanstelling in 
de gemeente Leeuwarden geschiedt zooveel 
mogelijk in denzelfden rang en op denzelfden 
voet als voor den betrokkene in de gemeente 
Leeuwarderadeel gold. 

ü. ' r. Aan de vaste ambtenaren, die ten
gevolge van de beslissing van den Commis
saris der provincie Friesland overeenkomstig 
het vorige artikel worden ontslagen, wordt 
- voor zoover zij niet in de termen vallen 
om pensioen, uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in artikel 48, eer
ste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, te genieten - met in
gang van den dag van ontslag ten laste der 
gemeente Leeuwarden een wachtgeld ver
leend. 

In de toeslag op het pensioen aan gepen
sionneerde ambtenaren der gemeente Leeu
warderadeel of hun rechtsopvolgers, vastge
steld bij het besluit van den raad dezer ge
meente van 18 Februari 1914, goedgekeurd 
bij Koninklijk besluit van 5 November 1914, 
No. 58, ontvangt de gemeente Leeuwardera
deel een bijdrage van de gemeente Leeuwar
den, berekend naar de verhouding van het 
aantal inwoners, dat naar de gemeente Leeu
warden overgaat en het aantal inwoners van 
de oude gemeente Leeuwarderadeel op 31 
December 1943. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste .vijf jaren 
als ambtenaar in vasten of tijdelijken dienst 
bij een publiekrechtelijk lichaam heb.ben 
vervuld, tenzij zij belast zijn met werkzaam
heden, welke een tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der gemeente 
Leeuwarden, met inachtneming van de vol
gende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op den datum van ingang 
-dezer grenswijziging een diensttijd van ten 
minste 10 jaren hebben volbracht en het 
aantal jaren van dien diensttijd, tezamen 
met het aantal jaren van den leeftijd, dien 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
geld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
'valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den va-
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rigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodat het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder "diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts één
maal wordt medegeteld en diensttijd uit een 
nevenbetrekking slechts in aanmerking 
komt, indien het wachtgeld uit hoofde van 
ontslag uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, welke 
aan de betrekking, waaruit de belangheb
bende tengevolge van deze grenswijziging 
werd ontslagen, laatstelijk vóór den datum 
van ingang dezer grenswijziging was verbon
den, vermeerderd met kindertoelage, indien 
die toelage niet reeds in die wedde is begre
pen, met dien verstande, dat de wedde of de 
som van wedde en kindertoelage dezelfde 
vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de kindertoel1ige tengevolge van de 
wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou zijn ge
bleven. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
drie maanden gelijk aan de in den eersten 
volzin omschreven wedde of de som van 
wedde en kindertoelage en bedraagt daarna 
gedurende drie maanden 85 en vervolgens 70 
ten honderd van de vorenbedoelde wedde of 
som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoe
lagen van den burgemeester en de ambtena
ren der gemeente Leeuwarden een wijziging 
wordt gebracht, welke geen ve.rband hóudt 
met de grenswijziging, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat lid 
en van het vijfde en zesde lid van dit artikel 
alsmede van het tweede lid, tweeden volzin, 
van artikel 6, op overeenkomstige wijze ge
wijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf bij of na 
den ingang dezer grenswijziging inkomsten 
geniet of gaat genieten, welke hij drie maan
den niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van één der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pen
sioenwet i:922, Staatsblad no. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te mer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde lid bedoelde wed
de of de som van wedde en kindertoelage zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van de inkom-
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sten buiten aanmerking blijft een bedrag, ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en d e in het eerste lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b , het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze , vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, sis in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Friesland, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder "passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken 
ambtenaar in verband ·met zijn persoonlijk
heid en omstandigheden redelijkerwijze kun
nen worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van deze grenswijziging uit meer dan één be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden, en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot één wachtgeld en één 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies naar het oordeel van het bevoegd ge
zag het gevolg was van, eigen verzoek, en 
daarvoor geen deugdelijke gronden aanwezig 
worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

Io. Indien een wachtgeld na onderbre
king opnieuw wordt genoten, wordt voor de 
bepaling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der gemeente Leeu
warden. De op wachtgeld gestelde is gehou
den ten aanzien van die inkomsten alle door 
dezen burgemeester en door den Commis
saris der provincie Friesland verlangde in
lichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Leeuwarden. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
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eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van genoemde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van in
validiteitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der P ensioenwet 1922, Staatsblad No. 
240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissaris der provincie Friesland, den 
burgemeester der gemeente Leeuwarden, be
nevens den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroe
pen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

I2. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der ge
meente Leeuwarden, benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door den 
Commissaris der provincie Friesland ge
meenschappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet I929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

6. I. De tijd, op wachtgeld doorgebracht, 
wordt als diensttijd in den zin der P ensioen
wet I922, Staatsblad No. 240, aangemerkt, 
indien de ontslagene in de betrekking, welke 
hij met genot va11 wachtgeld heeft verlaten, 
laatstelijk voor zijn ontslag ambtenaar was 
in den zin dier wet en voor zoover die tijd 
niet parallel loopt met diensttijd als· ambte
naar, in -den zin van die wet, in een betrek
king of in betrekkingen, waarin deze hoeda
nigheid na het ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan wel de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der P ensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, zouden hebben onder
gaan, indien het ontslag niet ware verleend 
en de ambtenaar de laatstelijk voor het ont
slag aan zijn betrekking of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden. 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pens_ioenwet 1922, Staatsblad No. 
240, met een pensioensgrondslag of een som 
van pensioensgrondslagen, lager dan die uit 
de betrekking of betrekkingen, waaruit hij 
tengevolge van deze grenswijziging werd ont
slagen, dan wordt voor de toepassing van de 
artikelen 33 en I51 ' der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het be
drag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in het derde lid van het vorige arti
kel. 
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Blijft de tengevolge van deze grensw11z1-
ging ontslagene na zijn ontslag in één of 
meer betrekkingen ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad No .240, dan 
wordt voor de berekening van het eigen pen
sioen de pensioensgrondslag in elk dier aan
gehouden betrekkingen geacht dezelfde wij
ziging te ondergaan, welke deze op grond 
van artikel 150 dier wet zou ondergaan, in
dien de in den eersten en tweeden volzin van 
dit lid bedoelde wedde of som van wedden 
als ambtenaar in den zin dier wet zou wor
den genoten. 

3. De gemeente Leeuwarden is voor de 
betrokken personen, gedurende den tijd, dien 
zij krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
3 5 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad 240, berekend naar 
den in den eersten volzin van het tweede lid 
aangegeven pensioensgrondslag, en in het ge
val, bedoeld in den tweeden volzin van dat 
lid, naar het verschil tusschen dezen pen
sioensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin van bed9elde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Leeuwarden verhaalt de 
in het derde lid bedoelde bijdrage op de be
trokken personen op den voet van het vierde 
lid van artikel 36 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar bedoeld in het eerste lid 
van het vorig artikel, is herplaatst, is de bij
d rage volgens artikel 35 en' artikel 36, eerste 
lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, welke zonder de werking van het tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125 en 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken kan, 
den Commissaris der provincie Friesland ge
hoord, bepalen, dat aan één of ' meer amb
tenaren in tijdelijken dienst, die niet worden 
aangemerkt als vaste ambtenaren, of aan 
p ersonen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die tengevolge van de 
beslissing van den Commissaris der provin
cie Friesland overeenkomstig artikel 4 wor
den ontslagen en geen aanspraak kunnen 
maken op wachtgeld, ten laste van de ge
meente Leeuwarden een uitkeering word t 
gedaan. 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel s vindt overeenkom
stige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde perso
nen wordt onder diensttijd verstaan de aan 
het ontslag voorafgaande tijd, in dienst der 
betreffende gemeente doorgebracht. 

8. 1. Aan ambtenaren van de bij deze 
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grenswijziging betrokken gemeenten, die 
tengevolge van deze grenswijziging genoopt 
zijn te verhuizen, worden v;m gemeentewege 
de kosten hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten worden vóór de verhui
zing van wege den burgemeester geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij den burgemeester der 
gemeente in welker dienst hij werkzaam is. 
Indien de schatting wordt overschreden en 
de declaratie naar het oordeel van, den bur
gemeester te hoog is, bepaalt deze het be
drag, dat als vergoeding wordt toegekend. 

De kosten van verhuizing van den burge
meester der gemeente Leeuwarderadeel ko
men ten laste van deze gemeente. 

3. De gemeente Leeuwarden betaalt aan 
de gemeente Leeuwarderadeel de van ha
rentwege vergoede kosten terug. 

9. 1. D e batige of nadeelige saldi van den 
gewonen dienst en van den kapitaaldienst 
der rekening over het dienstjaar 1942 der 
gemeente Leeuwarderadeel worden gebracht 
ten bate of ten laste van het dienstjaar 1943 
van die gemeente. 

Het batig of nadeelig saldo . van den ge
wonen dienst der rekening over het dienst
jaar 1943 van de oude g~meente Leeuwarde
radeel komt ten bate of ten laste van de nieu
we gemeente Leeuwarderadeel en de gemeen-

P q 
te Leeuwarden in de verhouding - en - , 

m m 
waarbij p voorstelt het aantal inwoners van 
de nieuwe gemeente Leeuwarderadeel op 1 
Januari 1944, q het aantal inwoners, dat 
tengevolge van deze grenswijziging naar de 
gemeente Leeuwarden overgaat, en m het 
aantal inwoners van de oude gemeente Leeu
warderadeel op 31 D ecember 1943. 

2. De na het sluiten van de begrooting 
1943 der oude gemeente Leeuwarderadeel 
ontvangen gewone inkomsten of betaalde ge
wone uitgaven, behoorende tot de huishou
ding der oude gemeente Leeuwarderadeel, 
komen overeenkomstig vorenbedoelde ver
houding ten bate of ten laste van de nieuwe 
gemeente Leeuwarderadeel en van de ge
meente Leeuwarden. 

3 . D e batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening over het d ienst
jaar 1943 der oude gemeente Leeuwardera
deel komen t en bate of ten laste van de ge
meente Leeuwarden. 

4. Hetzelfde geldt voor na het sluiten van 
de begrooting voor het dienstjaar 1943 ont
vangen kapitaalsinkomsten of betaalde kapi
taalsuitgaven, behoorende tot de huishouding 
der oude gemeente Leeuwarderadeel. 

10. 1. De uitkeeringen aan de gemeente 
Leeuwarderadeel over de jaren 1942 en 1943, 
bedoeld in artikel 14 van het Besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën, van Binnenlandsche Za
ken en van Sociale Zaken, van 15 Juli 1943 
(Nederlandsche Staatscourant no. 167), be
treffende de financieele verhouding tusschen 
het R ijk en de gemeenten, die, welke deze 
gem eente over 1942 en 1943 nog toekomen, 
op grond van het besluit van de Secretaris-
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sen-Generaal van de Oepartementen van So
ciale Zaken, van Binnenlandsche · Zaken en 
van Financiën van IS Juli I943 (Nederland
sche Staatscourant no. I67), tot vaststelling 
van algemeene regelen met betrekking tot 
uitgaven van werkloozenzorg, alsmede even
tueele verrekeningen ter zake van de uitkee
ring, bedoeld in artikel 5, onder 2, van het 
besluit van IS Juli I943 (Nederlandsche 
Staatscourant no. I67), betreffende de finan
cieele verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten, betreffende vóór 1 Januari 1944 
eindigende uitkeeringstijdvakken, voorzoo
ver deze vervallen op of na 1 Januari I944, 
worden uitbetaald aan, eventueel terugge
vorderd van de nieuwe gemeente Leeuwarde
radeel. 

2. Indien deze uitkeeringen, eventueel 
terugbetalingen, voorzoover zij betrekking 
hebben op de oude gemeente Leeuwardera
deel, niet in de rekening over I943 van die 
gemeente worden opgenomen, worden zij af
zonderlijk verdeeld overeenkomstig het be
paalde in artikel 9, eerste lid. 

11. De :iitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de oude gemeente Leeuwarderadeel en 
aan de gemeente Tietjerksteradeel toeko
mende hoofdsommen en opcenten van belas
tingen, betrekking hebbende op het belas
tingjaar 1943 of daaraan voorafgaande belas_ 
tingjaren, welke zijn of worden opgenomen 
in het boekingstijdvak I943/ I944, worden 
gedaan aan de nieuwe gemeente Leeuwarde
radeel., onderscheidenlijk aan de gemeente 
Tietjerksteradeel, ook voor zoover zij betref
fen de van die gemeenten afgescheiden ge
deelten. 

12. I. De gemeente L eeuwarden neemt 
de schulden der gemeente Leeuwarderadeel 
over met uitzondering van de verplichting 
tot het eventueel terugbetalen van waar
borgsommen, bedoeld in artikel 73 der La
ger-onderwi.iswet 1920, gestort door besturen 
van bijzondere scholen, gelegen in het gebied 
van de nieuwe gemeente L eeuwarderadeel. 
De gemeente Leeuwarderadeel betaalt het 
totaalbedrag der door haar van besturen van 
bijzondere scholen, gelegen in het naar de 
gemeente L eeuwarden overgaande gebied, 
ontvangen waarborgsommen aan de ge
meente Leeuwarden. 

2. De gemeente Leeuwarderadeel be
houdt den eigendom van haar effectenbezit, 
met dien verstande, dat zij van de in haar 
bezit zijnde aandeelen in de N.V. Intercom
munale Waterleiding Gebied Leeuwarden 
een door den Commissaris der provincie 
Friesland te bepalen aantal tegen vergoeding 
van de nominale waarde aan de gemeente 
Leeuwarden overdraagt. 

3. De gemeente Leeuwarden neemt voor 
haar rekening de door den Commissaris der 
provincie Friesland aan te wijzen kosten, 
welke de gemeente Leeuwarderadeel ten ge
volge van de verandering der gemeentelijke 
indeeling moet maken. 

Gedurende dertig dagen, te rekenen van 
de dagteekening van het desbetreffende be
sluit van den Commissaris, kunnen de bur
gemeesters der betrokken gemeenten tegen 
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dit besluit bij den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
in beroep komen. 

4. D e gemeente L eeuwarderadeel be
houdt tot nader order den eigendom van het 
bestaande gemeentehuis en de bijbehooren
de gebouwen van deze gemeente, benevens 
van den inventaris daarvan. 

Zoo spoedig mogelijk draagt de gemeente 
Leeuwarderadeel aan de gemeente Leeuwar- · 
den over die onderdeelen van den inventaris 
der in de vorige alinea bedoelde gebouwen, 
welke overeenkomstig beslissing van den 
Commissaris der provincie Friesland, de 
burgemeesters van bovengenoemde gemeen
ten gehoord, voor de eerstgenoemde gemeen
te overtollig moeten worden geacht. 

Op een door den Commissaris der provin
cie Friesland te bepalen tijdstip draagt de 
gemeente Leeuwarderadeel den eigendom 
der in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
gebouwen aan de gemeente Leeuwarden over. 

5. De gemeente Leeuwarderadeel be
houdt de jaarlijksche uitkeering, welke zij 
onder den naam van "roggegeld" van het 
Rijk ontvangt. 

6. Het gemeentelijk gasbedrijf en het ge
meentelijk electriciteisbedrijf van Leeu
warderadeel gaan, met alle rechten, lasten, 
verplichtingen en bezittingen over op de ge
meente Leeuwarden. 

De door de gemeente Leeuwarden en in de 
nieuwe gemeente Leeuwarderadeel toe te 
passen stroomleveringstarieven worden vast
gesteld door den Commissaris der provincie 
Friesland, de burgemeesters der betrokken 
gemeenten gehoord. 

De gemeente Leeuwarden is bevoegd, on
der goedkeuring van den Commissaris der 
provincie Friesland, die, alvorens te beslis
sen, de burgemeesters der betrokken gemeen
ten hoort, de stroomlevering in het buiten 
de gemeente Leeuwarden gelegen gebied a'an 
anderen over te dragen. 

Gedurende dertig dagen, te rekenen van de 
dagteekening van de in dit lid bedoelde be
sluiten van den Commissaris, kunnen de bur
gemeesters der betrokken gemeenten tegen 
deze besluiten bij den Secretaris-Generaal 
van Binnenlandsche Zaken in beroep komen. 

13. I. Voor zoover in het vorige artikel 
niet anders is bepaald, gaan, te rekenen, van 
den datum van ingang dezer grenswijziging, 
alle rechten, lasten, verplichtingen en bezit
tingen der bij deze grenswijziging betrokken 
gemeenten, betrekking hebbende op of ge
legen in de cvergaande gebieden, over op de 
gemeente, waarvan deze gebieden onder
scheidenlijk deel gaan uitmaken, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover wettelijke bepalingen 
voor overdracht van rechten en bezittingen 
overschrijving in openbare registers eischen, 
is de burgemeester der gemeente, waarvan 
het overgaande gebied deel gaat uitmaken, 
verplicht daarvoor zorg te dragen. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Friesland van oordeel is, dat in verband met 
het bepaalde in dit en in het vorige artikel 
een verrekening dient plaats te hebben, be-
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paalt hij het bedrag en de wijze van betalen 
daarvan. 

Gedurende dertig dagen, te rekenen van 
de dagteekening van het desbetreffende be
sluit van den Commissaris, kunnen de burge
m eesters der b etrokken gemeenten tegen dit 
b esluit bij den Secretaris-Generaal van het 
D ep a rtem ent van Binnenlandsche Zaken in 
beroep komen. 

14, 1. Indien de burgemeester van de ge
m eente L eeuwarderadeel vóór 1 Augustus 
1944 daa rtoe aan den Commissaris der pro
vincie Friesland het verzoek doet, beslist 
deze, of er aanleiding bestaat, dat in verband 
met deze grenswijziging door de gemeente 
Leeuwarden aan de eerstgenoemde gemeen
te een geldelijke uitkeering wordt gedaan. De 
Commissaris houdt daarbij rekening met alle 
omstandigheden, die de aanpassing der be
trokken gemeenten aan den nieuwen toe
stand kunnen beinvloeden. 

Het bedrag en de wijze van betalen wor
den bepaald door den Commissaris, de bur
gemeesters der betrokken gemeenten ge
hoord. 

2 . D eze u itkeering, welke ten hoogste ge
durende tien achtereenvolgende jaren ver
schuldigd zal zijn, b estaat in de betaling van 
een telken ja re lager bedrag. 

De Commis8aris kan de uitkeering en het 
jaarlijks verschuldigde bedrag na verloop 
van vijf jaren opnieuw vaststellen, indien 
blijkt, dat d e gemeente Leeuwarderadeel zich 
binnen den gestelden termijn aan de veran
derde omstandigheden kan aanpassen. 

3. De besluiten van den Commissaris 
overeenkomstig de voorgaande leden behoe
ven de goedkeuring van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken. 

15. r. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar een an
dere gemeente overgaat, worden zoo noodig 
in overeenstemming gebracht met artikel 1 

dezer beschikking en overgedragen aan die 
gemeente of gedurende ten minste dertig 
jaren na den datum van ingang dezer grens
wijziging bewaard door de gemeente, waar
toe het gebied vóór dien datum behoorde. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkee
rig het recht te allen tijde kosteloos inzage te 
nemen van elkanders gemeente-archieven en 
op kosten hunner gemeente afschriften of 
uittreksels van de zich in die archieven be
vindende stukken te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het· gebied, hetwelkl van 
hun gemeente deel uitmaakt of heeft uitge
maakt. 

16. De burgemeester eener gemeente, 
waarvan krachtens deze beschikking gebied 
wordt afgescheiden, zendt op den dag dezer 
grenswijziging, aan den burgemeester der ge
meente, waaraan dit gebied wordt toege
voegd, na daarvan afschrift te hebben gehou
den, het deel van het tot het bevolkingsre
gister behoorende persoonsregister, hetwelk 
betrekking heeft op de personen, welke op 
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den dag, voorafgaande aan dien van den ge
biedsovergang, gevestigd zijn in het van zijn 
gemeente afgescheiden gebied; dit deel wordt 
samengevoegd met het bevolkingsregister 
der gemeente, waaraan het betreffende ge
bied wordt toegevoegd. 

17. r. D e inwoners van het naar een an
dere gemeente overgaande gebied, die op of 
na den datum van ingang dezer grenswijzi
ging werkloos zijn of worden, zullen onmid
dellijk opgenomen worden in de steunrege
ling van de gemeente, waarbij het gebied 
wordt gevoegd, of aldaar tot de werkverrui
ming worden toegelaten, indien en voor zoo
ver zij daarvoor, op grond van de regelen, 
welke in deze gemeente gelden, in aanmer
king komen. T en aanzien van de vestigings
voorschriften blijft t e hunnen opzichte de 
regeling van kracht, welke in de gemeente, 
waa rin zij gevestigd waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverruiming geschieden met 
inachtneming van de door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken goedgekeurde steuntarieven en werk
verruimingsloonen. 

18. r. D e kosten voor verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge de ar
tikelen 30, 39 of 39bis der Armenwet worden 
voldaan uit de kas van één der gemeenten, 
waarvan gebied wordt afgescheiden, komen, 
voor zoover deze armen door deze gemeente 
of door het hooger gezag geacht worden 
hoofdverblijf of woonplaats , in den zin van 
het Burgerlijk Wetboek, te hebben in het 
overgaande gebied, te rekenen van den da
tum dezer grenswijziging, voor rekening van 
de gemeente, waaraan het gebied wordt toe
gevoegd. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 en 39bis der Armenwet worden de per
sonen, die op de onderscheidenlijk in die ar
tikelen bedoelde tijdstippen hoofdverblijf of 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in het overgaande gebied, 
vanaf den datum van ingang dezer grenswij
ziging geacht hoofdverblijf of woonplaats, in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek, te heb
ben gehad in de gemeente, waaraan het ge-
bied is toegevoegd. • 

19. r. M et afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet, Staatsblad 1931, No. 476, kan 
voor de gemeente Leeuwarden en voor de 
nieuwe gemeente Leeuwarderadeel een be
sluit, als in die artikelen bedoeld, worden 
gellomen vóór 1 Maart 1944. Tot dien datum 
worden in die gemeenten geen vergunnigen, 
met uitzondering van hotelvergunningen, en 
verloven A verleend. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid, der D rankwet, Staatsblad 
1931, No. 476, van een gemeente, welker ge
bied krachtens deze beschikking gedeeltelijk 
naar een andere gemeente overgaat, en die 
destijds op deze lijsten zijn geplaatst, nadat 
op een hunnerzijds ingediend verzoek om 
vergunning, onderscheidenlijk verlof A, voor 
één of meer lokaliteiten, gelegen in het be-
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trokken gebied, een afwijzende beschikking 
was genomen, uitsluitend op grond, dat het 
vastgestelde maximum der vergunningen, 
onderscheidenlijk verloven A, was be.reikt, 
worden, indien belanghebbenden binnen drie 
maanden na den datum van ingang dezer 
grenswijziging een daartoe strekkend ver
zoek richten tot den burgemeester der ge
meente, waaraan het gebied, waarin het lo
kaal (de lokalen) gelegen is (zijn), wordt 
toegevoegd, overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van de laatstbedoelde g~
meente. 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de gemeente, waaraan het ge
bied wordt toegevoegd, zal geschieden, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verzoeken 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op 
deze lijsten zijn geplaatst, bij het betrokken 
gemeentebestuur of den betrokken burge
meester zijn ingekomen, met dien verstande, 
dat, voor zoover verzoeken op denzelfdep 
dag zijn ingekomen, de in leeftijd oudere ver
zoeker voorgaat en dat bij gelijken ouderdom 
het lot beslist. 

4. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het tweede lid, is ingekomen, 
geeft de burgemeester van de gemeente, 
waaraan het gebied, waarin het lokaal (de 
lokalen) gelegen is (zijn), wordt toegevoegd, 
daarvan kennis aan den burgemeester der 
gemeente, waarvan dit gebied is afgeschei
den. D eze schrapt den naam van den ver
zoeker van de in zijn gemeente geldende 
overeenkomstige lijst. 

20, Geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking worden, voorzoover in deze 
beschikking of in andere wettelijke voor
schriften niet anders is bepaald, beslist door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

21. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

Apeldoorn, 29 December 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

(Stct. 1944 no. 10) · 

30 D ecember 1943. BESCHIKKING "\ian 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, Nr. 
14044 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende wijziging 
van de grenzen van de gemeenten Ren
kum, Wageningen, Ede, Arnhem en 
Heteren. 

Op grond van § 1 der Verordening nr. 
· 79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Met ingang van 18 Januari 1944 
wordt de grens tusschen de gemeente Ren-
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kum eenerzijds en de gemeenten Wagenin
gen, Ede, Arnhem en Heteren anderzijds, ge
wijzigd als volgt: 

De nieuwe grens tusschen de gemeenten 
Renkum en Wageningen begint op de be
staande grens bij den zuidwestelijken hoek 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Wageningen, Sectie D, nr. 374, loopt langs 
de westzijde van dat perceel tot den noord
westelijken hoek va n voornoemd perceel, 
waar zij aansluit op de bestaande grens, ver
volgens langs deze grens tot den zuidooste
lijken hoek van het perceel, kadastraal be
kend gemeente Wageningen, Sectie D, nr. 3, 
vervolgens langs de zuid- en westzijde van 
dat perceel tot den noordwestelijken hoek 
van voornoemd perceel, waar zij aansluit op 
de bestaande grens. 

D e nieuwe grens tusschen de gemeenten 
Renkum en Ede begint op de bestaande grens 
nabij een punt gelegen op ongeveer 440 m. 
westelijk van den noordoostelijken hoek van 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Renkum, Sectie A, nr. 463, loopt langs de 
zuidelijke grens van het Rijkseigendom, 
waarop is gelegen de in uitvoering zijnde 
Rijksweg, nr. 12 ('s-Gravenhage-Utrecht
Arnhem- Rijksgrens), tot de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Arnhem en Ede nabij 
het punt, gelegen op ongeveer 150 m. noord
oostelijk van den zuidwestelijken hoek van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Arnhem, Sectie H, nr. 661, en van daar in 
zuidelijke richting langs de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Arnhem en Ede tot 
het punt, waar de bestaande grenzen van de 
gemeenten Renkum, Arnhem en Ede samen
komen. D e nieuwe gemeentegrens is op het 
terrein door steenen palen aangegeven. 

Ten Noorden van het Hotel Wolfhezen 
begint de nieuwe grens tusschen de gemeen
ten Renkum en Arnhem op de bestaande 
grens bij den zuidwestelijken hoek van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Arn
hem, Sectie H, nr. 1050, loopt in ongeveer 
oostelijke richting langs de zuidzijde van dit 
perceel en de percéelen, kadastraal bekend 
gemeente Arnhem, Sectie H, nrs. 1051, 1052, 
963, 965, tot den in het midden van laatst
genoemd perceel voorkomerrden meest zui
delijken hoek, loopt vervolgens langs de 
zuidzijde van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Arnhe=, Sectie H, nr. 1142, tot 
het punt, waar deze zuidzijde samenvalt met 
de bestaande gemeentegrens. 

In Mariëndaal begint de nieuwe grens tus
schen de gemeenten Renkum en Arnhem op 
de bestaande grens nabij een punt, gelegen 
op ongeveer 35 m. westelijk van den noord
oostelijken hoek van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Oosterbeek, Sectie C, nr. 
3449, loopt in zuidelijke richting dwars over 
dit perceel en over het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Oosterbeek, Sectie C, nr. 
3454, daarna langs de oostzijde van de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Ooster
beek, Sectie C, nrs. 3458, 3457 en 3456, tot 
ongeveer 15 m zuidelijk in het verlengde van 
deze oostzijde over het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Oosterbeek, Sectie C, nr. 
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34~9. vandaar in oostelijke richting over 
laatstgenoemd perceel en het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Oosterbeek, Sectie 
C, nr. 1 70, tot den noordwestelijken hoek 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Arnhem, Sectie P, nr. 25, vervolgens langs 
de noordzijde van dit perceel en het verleng
de van deze zijde over het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Arnhem, Sectie P, nr. 21, 
vandaar in zuidelijke richting langs de oost
zijde van laatstgenoemd perceel en in het 
verlengde van deze oostzijde over de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Ooster
beek, Sectie C , nrs. 334, 3566, 3564 en 3555, 
en de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Oosterbeek, Sectie D, nrs. 5657 en 5658, tot 
de zuidelijke grens van laatstgenoemd per
ceel, nabij den noordwestelijken hoek van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Ooster
beek, Sectie D, nr. 4096, daarna in oostelijke 
richting tot den inspringenden hoek, gelegen 
in de noordoostelijke gre_ns van dat perceel, 
waar zij wederom aansluit op de bestaande 
grens. 

De nieuwe grens tusschen de gemeenten 
Renkum en Heteren begint op de bestaande 
grens in het midden van de rivier den Rijn 
op ongeveer 60 m ten Noorden van den 
noordoostelijke hoek van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Doorwerth, Sectie 
C, nr. n58, loopt in westelijke richting door 
het midden van de rivier den Rijn, tot onge
veer 65 m ten Noorden van den noordweste
lijken hoek van het perceel, kadastraal be
kend gemeente Doorwerth, Sectie C, nr. 560, 
waar zij weder op de bestaande grens aan
sluit. 

2. r. De màchten en de ambtenaren van 
de gemeenten, waaraan gebied wordt toege
voegd, oefenen, te rekenen van den datum 
der grenswijziging, hun bevoegdheden uit in 
het van af dien datum tot hun gemeente be
hoorende gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in of voor de overgaande gebieden geldende 
rechtsvoorschriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag anders zal zijn 
bepaald. H et bevoegd gezag der gemeente, 
waaraan gebied wordt toegevoegd, is ver
plicht binnen twee jaren na den datum van 
ingang van deze grenswijziging te bepalen, 
welke gemeentelijke besluiten in het gebied 
dezer gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of invoeren van gemeentelijke beslqiten me
dewerking van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepalingen is voorges<ohreven, 
is deze mede vèreischt voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeentelijke 
besluiten in het overgaande gebied. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op het overgaande ge
bied, over een belastingjaar, dat vóór den 
ingang dezer grenswijziging is aa evangen, 
blijft voorbehouden aan de machten en amb
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gemeente, waarvan het gebied is afgeschei
den. 

3, r. Met afwijking van het bepaalde in 
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artikel 4, eerste lid der gemeentewet en in 
artikel 11, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening nr. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn versche
nen, in de gewijzigde gemeenten het getal 
inwoners, dat op den datum van ingang van 
deze grenswijziging volgens de b evolkings
registers der betreffende gemeenten aanwe
zig is, zooals dit door den Commissaris der 
Provincie Gelderland, de burgemeesters der 
betrokken gemeenten gehoord, wordt vast
gesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet, worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het overgaande gebied, 
van den datum van overgang af als ingeze
tenen van de gemeeóte, waaraan dit gebied 
wordt toegevoegd, beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 
overgaande gebied, worden geacht van den 
datum van vestiging af hun werkelijke woon
plaats te hebben gehad in de gemeente, waar
naar dit gebied overgaat. 

4. r. De uitkeeringen door het Rijk we
gens onderscheidenlijk aan de gemeenten 
Renkum, Wageningen, Ede en Arnhem toe
komende opcenten van belastingen, betrek• 
king hebbende op het belastingjaar 1944 en 
daaraan voorafgaande belastingjaren, welke 
zijn of worden opgenomen in het boekings
tijdvak 1943/1944 en 1944/1945, worden van 
den datum van ingang dezer grenswijziging 
af gedaan aan deze gemeenten, ook voor zoo
ver deze betrekking hebben op het van haar 
afgescheiden gebied. 

2. De in het eerste lid genoemde gemeen
ten dragen van de aldaar bedoelde uitkee
ringen over het belastingjaar 1944, voor zoo
ver deze betrekking hebben op de van die 
gemeenten afgescheiden gebieden, aan de ge_ 
meenten, waaraan deze gebieden onderschei
denlijk worden toegevoegd, drie en twintig 
vier en twintigste gedeelten over. 

Voor zoover noodig worden de bedragen 
dezer gedeelten vastgesteld door den Inspec
teur der belastingen te Arnhem of door dien 
te Wage ningen. 

3. Het bepaalde in de beide voorgaande 
leden vindt geen toepassing met betrekking 
tot de ondernemingsbelasting. 

ó, r. De rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeenten Renkum, 
Wageningen, Ede en Arnhem, betrekking 
hebbende op of gelegen in het van deze ge
meenten afgescheiden gebied, met uitzon
dering van die voortvloeiende uit geldleenin
gen, gaan over op de gemeente, waarnaar dit 
gebied overgaat, zonder dat daarvoor een 
nadere acte wordt gevorderd. 

2 . Voor zoover wettelijke bepalingen 
voor de overdracht van de in het eerste lid 
bedoelde rechten en bezittingen overschrij
ving in openbare registers eischen, is de bur
gemeester van de gemeente, waarnaar het 
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af te scheiden gebied overgaat, verplicht 
daarvoor zorg te dragen. 

3. Indien de Commissaris der Provincie 
Gelderland van oordeel is, dat in verband 
met het bepaalde in het eerste lid een ver
rekening tusschen de gemeenten dient plaats 
te hebben, bepaalt hij het bedrag en de wijze 
van b etalen daarvan. 

G. x. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op het over
gaande gebied, worden voor zoover noodig 
in overeenstemming gebracht met artikel r 
en worden overgedragen aan de gemeente, 
waaraan het gebied wordt toegevoegd, of 
gedurende ten minste dertig jaren bewaard 
door de gemeente, waarvan het gebied is af
gescheiden. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkee
rig het recht te allen tijde kosteloos inzage te 
nemen van hun gemeente-archieven en op · 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het gebied, hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd. 

7, De burgemeester der gemeente, van 
welke gebied is afgescheiden, zendt op den 
datum van ingang dezer grenswijziging aan 
den Burgemeester der gemeente, naar welke 
dit gebied is overgegaan, na daar van af
schrift te hebben gehouden, het deel van het 
tot het bevolkingsregister behoorende per
soonsregister, hetwelk betrekking heeft op 
de personen, welke op den dag, voorafgaande 
aan dien van den gebiedsovergang, gevestigd 
zijn in het overgaande gebied; dit deel wordt 
samengevoegd met het bevolkingsregister 
der gemeente, waaraan het betrokken gebied 
is toegevoegd. 

8. r. De inwoners van de overgaande ge
bieden, die op of na den datum van ingang 
dezer grenswijziging werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomen worden in de 
steunregeling van de gemeente, waarnaar het 
betreffende gebied overgaat, of aldaar tot 
de werkverruiming worden toegelaten, in
dien en voor zoover zij daarvoor, op grond 
van de regelen, welke in deze gemeente gel
den, in aanmerking komen. Ten aanzien van 
de vestigingsvoorschriften blijft te hunnen 
opzichte de regeling van kracht, welke in de 
gemeente, waarin zij gevestigd waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te
werkstellen bij de werkverruiming geschie
den met inachtneming, van de door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverruimingsloonen. 

9. r. De kosten van verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge de arti
kelen 30, 39 of 39bis der Armenwet, worden 
voldaan uit de kas eener gemeente, waarvan 
gebied wordt afgescheiden, komen voor zoo-
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ver deze armen door bedoelde gemeente of 
door het hooger gezag geacht worden hoofd
verblijf of woonplaats, in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek, te hebben in het over
gaande gebied, te rekenen van den datum 
van ingang van deze grenswijziging, voor re
kening van de gemeente, waaraan het gebied 
wordt toegevoegd. 

10. x. De namen der personen, voorko
mende op de lijsten, bedoeld in de artikelen 
r7 en 45, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad r93r nr. 476), van de gemeente van 
welke gebied wordt afgescheiden en die des
tijds op deze lijsten zijn geplaatst, nadat op 
een hunnerzijds ingediend verzoek om ver
gunning, onderscheidenlijk verlof A, voor 
één of meer lokaliteiten, gelegen in het over
gaande gebied, een afwijzende beschikking 
was genomen, uitsluitend op grond, dat het 
vastgestelde maximum der vergunningen, 
onderscheidenlijk verloven A, was bereikt, 
worden, indien belanghebbenden binnen drie 
maanden na den datum van ingang dezer 
grenswijziging een dàartoe strekkend ver
zoek richten tot den burgemeester der ge
meente, waarnaar het gebied overgaat, over
geschreven op de overeenkomstige lijsten 
van laatstgenoemde gemeente. 

2. D e volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de gemeente, waarnaar het ge
bied overgaat, zal geschieden, wordt bepaald 
naar de dagen, waarop de verzoeken om ver
gunning, onderscheidenlijk verlof A, zoowel 
van hen, die op deze lijsten worden overge
schreven, als van hen, die reeds op deze lijs
ten zijn geplaatst, bij het betrokken gemeen
tebestuur of den betrokken burgemeester 
zijn ingekomen, met dien verstande, dat voor 
zoover verzoeken op denzelfden dag zijn in
gekomen, de in leeftijd oudere verzoeker 
voorgaat, en dat bij gelijken ouderdom het 
lot beslist. 

3. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het eerste lid, is ingekomen, 
geeft de burgemeester van de gemeente, 
waarnaar dit gebied overgaat, daarvan ken
nis aan den burgemeester der gemeente, 
waarvan dit is afgescheiden. Deze schrapt 
den naam van den verzoeker van de in zijn 
gemeente geldende overeenkomstige lijst. 

11. Geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking worden, voor zoover in deze 
beschikking of in andere wettelijke voor
schriften niet anders is bepaald, beslist door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

12. D eze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

Apeldoorn, 30 December r943. 

S.-G. v. h. Dep. v. B . Z., FRE;DERIKS. 
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Amateur 1lan s• en amusementsorkestenbesl. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende wijziging van het 
Amateur dans_ en amusementsorkestenbe
sluit Î942. 

Aanv. Stct. 183. 20 Sept. Blz. 104. 
Ambtenareinvf't. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 árt. 58, 2e 
lid.) - Gemeente-ambtenaar hield (bij 
wijze van scherts) een jodenster op zijn 
linker borsthellt ten aanschouwe van 
eeniR,e colle,'1,a's. Hieruit volgt niet - zoo
als de burgemeester had aangenomen -
dat hij z~in ariërsverklaring verkeerd heelt 
ingevuid_. nu daarop als R,odsdienst N. H . 
is vermeld. Het is echter wel een uiting, 
die onder de huidige omstandighedcm ach
terwep,e had behooren te blijv,3n er. dus 
gestraft moet worden. - Er is onevenre
diR,heid tusschen het vergrijp en de opge
/ep_de straf van niet-eervol ontslag. Een 
schriftelijke berisping ware een evenredige 
straf. r ' 4 ;\lfaart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenprenwet 1929 Art. 58, ze 
lid; Beginselenwet gevangeniswezen art. 3.) 
- Ter zake van het ontslag aan een werk
meester bij den arbeid bij een strafgevan
genis is het college van Regenten over die 
inrichting niet gehoord, zulks ondanks het 
desbetreifende voorschrift van art. 3 der 
Wet van 14 April 1886, Stbl. no. 62 ( ,,be
ginselenwet gevangeniswez~n"). Wegens 
strijd met dat algemeen verbindend voor
schrift meet het ontslagbesluit worden nie
tig verklaard. II Maart 1943. 

- Uitspraak van Centra/en Raad van Be
roep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 3.) - D e 
burgemeester had besloten aan een ge
meente-ambtenaar terzake van plichtsver
zuim aan te zeggen, dat hij voornemens was 
hem te straffen met een schorsing geduren
de veertien dagen. De ambtenaar ging in 
beroep bij het gemeentelijk scheidsgerecht, 
hetwelk adviseerde die straf op te leggen. 
De burgemeester legde toen evenwel de 
straf van ontslag op. De ambtenaar ging 
tegen dit besluit wederom in beroep bij het 
scheidsgerecht, dat adviseerde tot intrek
king van het ontslagbesluit 'en tot het op
leggen van voornoemde straf van schorsing. 
De burgemeester besloot nu dit advies niet 

op te volgen en het ontslag -te handhaven. 
De ambtenaar gaat nu in beroep bij den 
Centra/en Raad van Beroep. - Ten on
rechte heeft de ambtenaar andermaal een 
uitspraak van het scheidsgerecht uitgelokt; 
hij had tegen het eerste ontslagbesluit be-

• roep op den C. R. v. B. moeten instellen. 
Dat besluit is nu onaantastbaar geworden. 
Er is geen algemeen verbindend voor
schrift, dat den burgemeester verplicht 
terug te komen van een dergelijk onaan
tastbaar besluit, zoodat het beroep tegen 
het besluit tot handhaving van het ontslag 
ongegrond is. 18 Maart 1943. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 60, art. 
58, ze lid.) - Overschrijding van den be
roepstermijn, in art. 60, lid 1, der Ambte
narenwet 1929 gesteld, leidt in dit geval 
niet tot niet-ontvankelijkverklaring; het 
derde lid van dat artikel vindt hier toepas
sing. - De ongeschiktheid, ter zake waar
van ontslag is v erleend, was naar het oor
deel van den burgemeester aanwezig. In 
verband met de bewoordingen der desbe
treffende bepaling is de rechter niet vrij de 
juistheid van dat oordeel te onderzoeken. 

29 April 1943. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( A,!11btenarenwet 1929 artt. 1, 60 
3e lid; Verordeningenblad voor het be
zette Neder!. gebied 1941 Stuk 33 No. 152, 
betr. bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechte/ijk gebied art. 1.) - Be
noemd tot machinist bij de gas- en water
bedrijven der gemeente M., is betrokkene 
gemeente-ambtenaar geworden, ook al 
heeft hij nimmer als zoodanig dienst ge
daan; uit verschillende omstandigheden 
moet trouwens worden afgelei'd, dat ook 
het gemeentebestuur hem als ambtenaar 
heeft beschouwd. - De werkzaamheden 
van het gemeentelijke scheidsgerecht zijn 
krachtens een besluit van den burgernee/!. 
ter van M., gelet op art. 1, lid 3, der Ver
oi dening 1941-152, blijven rusten, zoodat 
klager terecht zijn klaagschrift heeft ge
zonden aan dien burgemeester, niet aan 
den ambtelijk slapenden secretaris van dat 
gerecht. - Ingevolge de met art. 60, 3e 
lid, der Ambtenarenwet 1929 te vergelijken 
bepaling der g,emeentelijke verordening be
treffende den beroepstermijn staat het al
leen ter beoordeeling van het scheidsge-
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recht (i .c. de11 burgemeester), niet va11 den 
Centra/en Raad van Beroep, of de over
schrijding van den beroepstermijn voor ge
dekt kan worden gehouden. 20 Mei z943 . 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, 
ze lid; Alg. Rijksambtenarenreglement art. 
98.) - Ongeschiktheid anders dan op 
grond van ziels- of )ichaamsgebreken werd 
bij dezen agent van politie door den bur
gemeester aangenomen op grond van be
zoek aan een ongunstig café en anti-Duit
sche en anti-nationaal-socialistische uitla
tingen. Het ambtenarengerecht deelt dat 
oordeel niet, omdat het cafébezoek, of
schoon afkeurenswaardig, niet verboden 
was, en omdat de uitlatingen in Mei z940 
zijn gedaan. - Het Gerecht laat zich met 
betrekking tot de vragen, of rapporten van 
sommige N.S.B.-agenten met zekere voor
zichtigheid moeten worden gehanteerd en 
of somtijds leden der N .S.B. een uittarten
de houding aannemen, voorlichten door. 
zijn Voorzitter, drager van stamboeknum
mer 224 en dus een der oudste strijders van 
de N.S.B. Op diens voorlichting beant
wÓordt het gerecht die vragen bevestigend. 

27 Mei. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep, ( Ambtenarenwet z929 {!-rt . 58, ze 
Jid.) - Twee overtredingen door den amb .. 
tenaar zijn weliswaar van ernsti'gen aard, 
maar wettigen toch niet de zwaarste straf 
van niet-eervol ontslag. Evenredig zou zijn 
de straf van terugzetting op een met f zoo 
's jaars verlaagde bezoldiging gedurende 
twee jaren. - De ambtenarenrechter is 
niet bevoegd zelf die straf op te leggen. 

Z ]u/i, 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

• Beroep. (Ambtenarenwet z929 art. 24.) -
Door het besluit van den burgemeeste,·, 
waarnemende de taak van den gemeentF-
raad, tot ontslag van een ambtenaar van 
den burger/ijken stand der gemeente, is de 
betrokken ambtenaar niet rechtstreeks in 
zijn belang getroffen, zoolang dat besluit 
niet krachtens art. z83, lid 4, der Gemeen
tewet is goedgekeurd door den Commissaris 
der provincie, waarnemende de taak der 
Ged. Staten. D e betrokkene is derhalve 
niet-ontvankelijk in zijn beroep, ingesteld 
tegen het ontslagbesluit, vóórdat dit dour 
de vereischte goedkeuring perfect was ge
worden. 8 juli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep: (Gemeentewet art. z30; Ambte
narenwet z929 artt. z, 58, ze Jid, 58, ze lid.) 
- D e ,,Drinkwaterleiding de A/b/asser-

• waard en de Vijfheerenlanden" wordt aan
gemerkt als een publiekrechtelijk lichaam 
in den z in van art. z30 ( onder z) der Ge
meentewet. De machinist-magazijnmeester 
bij dat lichaam is ambtenaar in den zin van 
art. z, Jid z, der Ambtenarenwet z929. -
Het bestuur der Drinkwaterleiding, het ge
wraakte strafbesluit nemend, heeft dit met 
voldoende redenen omkleed. Het heeft 
slechts één verzuim gepleegd, hetwelk ech
ter voor gedekt wordt gehouden, daar de 

ambtenaar er niet door in zijn belang is 
geschaad. - Onevenredigheid tusschen 
overtredingen en straf van niet-eervol ont
slag verworpen; de ambtenaar heeft het in 
hem gestelde vertrouwen (blijkende uit 
groote mate van zelfstandigheid) mis
bruikt. z5 juli. 

- Uitspraak van den Centra/.en Raad van 
Bero~p. ( Ambtenarenwet -z929 artt. z en 
58, eerste Jid.) - De klerk bij den gemeen
telijken dienst voor Sociale Zaken te K. is 
rechtsgeldig als zoodanig benoemd, al is de 
wijziging en aanvulling van den salarisstaat 
in dier voege, dat daarin o. m. klagers be
trekking en salaris werden opgenomen, niet 
goedgekeurd. Hij is dus ambtenaar der ge
meente K. - Die ambtelijke dienstbetrek-
king kon slechts eindigen door ( overlijden 
of) ontslag; het besluit tot intrekking van 
het benoemingsbesluit moet worden nietig 
verklaard, daar het een wijze van beëindi
ging der ambtelijke dienstbetrekking be. 
oogt, welke indruischt tegen de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften. 
Zulks geldt ook, als men de intrekking van 
het benoemingsbesluit zou wi'llen opvatten 
als een besluit tot ontslag uit de ambtelijke 
betrekking. 22 juli. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Rotterdam. (Wet Middelbaar Onderwijs 
art. 29; Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid.) - De burgemeester van R. bezat de 
bevoegdheid de directrice eener gemeente
lijke H.B.S. te schorsen, doch van die be
voegdheid is te dezen misbruik gemaakt, 
nu zij is aan_gewend tegen klaagster op 
dezen grond, dat klaagster geen gevolg 
heeft gegeven aan zekere opdracht van den 
wethouder van Onderwijs; die opdracht 
nl. hield verband m et een verzoek van den 
Secretaris-Generaal 0 ., W. en C., waarom
trent de wethouder in het onzekere ver
keerde, of zijn bemiddeling tusschen dat 
rijksorgaan en klaagster wel op prijs werd 
gesteld. H et bestreden Schorsingsbesluit 
werd genomen, nadat was gebleken, dat die 
bemiddeling niet noodig werd geacht. 

28 Juli. 
- Uitspraak- van den Centralen Raad van 

B eroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 58, ze 
lid en 60, 2e lid.) - ,,Ne bis in idem". Het 
gemeentelijke scheidsgerecht van Y . mag 
slechts eenmaal over hetzelfde feit oordee
len. In dit geval is 'het niet ten onrechte 
tweemaal in de ontslagkwestie van X. be
trokken geworden, aangezien h et de eerste 
maal een meening heeft uitgesproken naar 
aanleiding van het hooren van X., d" twee
de maal een uitspraak heeft gegeven op 
grond van het beroep van X. tegen zijn ont
slag. - Toen X. binnen een maand na de 
uitspraak van het Scheidsgerecht nog niet 
tot de hervatting zijner functies was toe
gelaten, moest het administratief orgaan 
geacht worden een weigering te hebben 
uitgesproken. Tegen die weigering had X. 
binnen 30 dagen beroep moeten instellen. 
Nu hij dat niet heeft gedaan, heeft hij de 
rechte,:,, uit bedoelde uitspraak voortvloei-

' ende, verwerkt. z9 Augustus. 



3 ALPHABETISCH REGISTER 1943 A 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Arnhem. ( Ambtenarenwet 19z9 art. 48; 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 65.) 
-;- Dienstkleeding. In de gemeente K. is de 
politie-dienstkleeding eigendom van den 
drager. D.e burgemeester was niet bevoegd 
die kleeding te doen innemen van een ont
slagen hoofdagent, zulks ter compensatie 
van diens schuldrekening met de gemeente. 
Die handeling zou volgens de bestaande 
gemeentelijke voorschriften geoorloofd zijn 
geweest, indien klager dep dienst definitief 
zou hebben verlaten. Op het oogenblik der 
inneming was dit niet het geval, daar het 
ontslag nog nietig zou kunnen worden ver
klaard. - De nietigheid,,, der handeling 
wordt om redenen van algemeen belang, 
t. w. de minder gunstige grondstoffenposi
tie en de voorkoming van misbruik der 
politieuniform voor gedekt verklaard. 

z7 Augustus. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z9z9 art. 58, ze 
Jid.) - Ontslag eener ambtenaresse van 
maatschappelijk hulpbetoon op grond van 
ongeschiktheid, welke hierin bestaat, dat 
- tiaar luid van de desbetreffende bepa
ling van het gemeentelijke ambtenarenre
glement - naar het oordeel van B. en W. 
het belang der gemeente dringend eischt, 
dat haar betrekking anders moet worden 
vervuld dan door haar geschiedt. Zulks be
teekent, dat de ontslagene in de richtige 
vervulling van de betrekking te kort moet 
zijn geschoten. Of het oordeel van den Bur
gemeester ( de taak van B. en W. waarne
mend) berust op feiten, blijkens welke de 
ambtenares in de vervuIIing van haar be
trekking is te kort geschoten, staat ter be
slissing van den C. R. v. B. In dit geval 
worden zulke feiten niet aanwezig geacht. 

z6 September. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet ~9z9 art. 58, ze 
Jid.) - Het stelsel van het gemeentelijke 
ambtenarenreglement van R. is, dat een 
ambtenaar wordt aangesteld niet in het al
gemeen in dienst der gemeente, doch bij 
een bepaalden tak van dienst; daaruit 
volgt, dat detacheering bij een anderen tak 
van dienst slechts geoorloofd is, indien een 
wettelijk voorschrift haar toestaat. - Als 
zoodanig voorschrift' kan worden be
schouwd de bepaling, welke den ambtenaar 
verpHcht andere dan zijn gewone werk
zaamheden te verrichten, voor zoover het 
belang van den dienst redelijkerwijze zulks 
vordert. - De C. R. v. B. beoordeelt, of 
het belang van den dienst redelijkerwijze 
detacheering vorderde en acht in dit geval 
het belang van den dienst door de deta
cheering juist niet gediend. z3 September. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19z9. Art. 58, ze 
lid.) - De gemeente-ambtenaar ]. heeft 
zich, naar inmiddels is komen vast te staan, 
schuldig gemaakt aan "HersteIIung und 
Verbreitung deutschfeindlicher Schriften". 
Hij kon deswege worden gestraft wegens 
veronachtzaming van het gemeentebelang, 

ook al bevond hij zich bij de oplegging 
dier straf nog slechts onder verdenking en 
in voorloopige hechtenis bij de Sicherheits
polizei. _; Tusschen het begane feit en de· 
opgelegde straf van niet-eervol ontslag be
staat geen onevenredigheid. 

4 November. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z9z9 art. 47.) -
Bij gegróndverklaring van een beroep moet 
het gerecht bovendien het bestreden be-
sluit nietig verklaren. - Het is niet be
voegd in het dictum zijner uitspraak een 
oordeel te geven omtrent de straf, welke 
een ambtenaar behoorde te worden opge
legd. / 18 November. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19z9 art. 60.) -
In 1937 is S. eervol ontslagen als gemeen
te-geneesheer, tevens belast met de armen
practijk, in de gemeente H. Dat ontslag
besluit is nietig verklaard bij een uitspraak 
van het ambtenarengerecht, welke kracht 
van gewijsde heeft verkregen. De ge
meenteraad heeft besloten aan S. nog sa
laris tot 1 Augustus z939 uit te betalen. 
Ook dat besluit is nietig verklaard door 
het ambtenarengerecht bij een uitspraak, 
die eveneens in kracht van gewijsde is ge
gaan. De gemeente H. heeft salaris uitge
keerd tot 1 Augustus z939 en sindsdien 
niets meer.· Nu wordt gevorderd betaling 
der achterstallige termijnbetalingen sinds 
1 Augustus z939. - Het beroep is gericht 
tegen even zoovele weigeringen als er ter
mijnerl zijn verstreken. Die weigeringen 
moeten geacht worden te zijn uitgespro
ken, telkens twee maanden na het verstrij
ken van een kwartaal. Het beroep is dus 
voor het grootste gedeelte niet-ontvanke
lijk, want te laat. Beroep op art. zozz 
B . W . afgewezen. z5 November. 

- Besluit van het Ambtenarengerecht. Am
sterdam. ( Ambtenarenwet 19z9 art. 58, ze 
lid; Alg. Rijksambtenarenreglement art. , 
81). - Ofschoon de reglementaire voor
schriften de oplegging van meer dan één 
straf ter zake van hetzelfde feit (i.c. terug
zetting in bezoldiging èn voorwaardelijk 
ontslag) niet verbieden en reeds jarenlang 
een combinatie van straffen gebruikelijk is 
geweest, moet het onderhavige strafbesluit 
worden nietig geoordeeld wegens strijd 
met de geldende rechtsbeginsele~ waartoe 
n.l. behoort het beginsel, dat zich verzet 
tegen cumulatie van straffen. 

I December. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-Hertogenbosch. ( Ambtenarenwet 19z9 
art. 58, ze lid. Alg. Rijksambtenarenregle
ment art. z.) - Het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement is van toepassing op de 
ambtenaren -yan het Openbaar Ministerie. 
- De ambt. 0. M. bij de kantongerechten 
in het arrondissem,ent X. heeft als waar
nemend Economisch Officier van Justitie 
blijkens een verzoek om geldleening, ge
koppeld aan de vermindering van een 
schikkingsbedrag, zijn persoonlijke aange
legenheden niet gescheiden gehouden van 
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zijn ambtelijke verrichtingen. Geldelijke 
omstandigheden en onervarenheid vormen 
daarvoor geen verontschuldiging. Terecht 
is hij gestraft !net ontslag. - Klager 
schijnt een beroep te willen doen op mis
bruik van bevoegdheid door er op te wij
zen, dat hij sinds geruimen tijd geen deel 
meer uitmaakt van het "Rechtsfront". Dit 
beroep wordt niet aanvaard onder de op
merking, dat in zijn verantwoörding aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van justitie klager zijn spijt betuigt, 
dat het gebeurde hem als Rechtsfronter is 
overkomen. 6 December. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. (Gemeentewet art. 109. Ambte
narenwet 1929 art. 58, 5e lid.) - Beroep 
tegen een besluit van den burgemeester, 
waarne"mende de taak van den gemeente
raad. Moet dat beroep worden ingesteld 
bij het Ambtenarengerecht of bij den bur
p,emeester, waarnemende de taak van het 
Scheidsgerecht? Bij laatstgenoemde, nu 
art. z, lid 3, der Verordening 1941/152 de 
opheffing van het gemeentelijke scheids
gerecht niet heeft gelast en het besluit van 
den burgemeester tot opheffing van dat 
scheidsgerecht rechtskracht mist, daar het 
niet is medeonderteekend door den ge
meentesecretaris, maar door den loco-se
cretaris, of schoon de secretaris zelf ten 
gem.-huize aanwezig was. Het Scheidsge
recht was evenmin opgeheven door het 
enkele feit, dat er geen leden van ambte
naarszijde meer bestonden. 

16 December. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1029 art. 24. Ge
meentewet art. 109.) - Het besluit van 
den burgemeester, dat de werkzaamheden 
v. h. gemeentelijk scheidsgerecht zouden 
blijven rusten, ,behoeft niet door den ge
meente-secretaris te worden medeonder
teekend. Door zulk een besluit gaat de taak 
van het scheidsgerecht krachtens art. 3 
van de Verordening 1941/152 ov.er op den 
burgemeester. De bewering, dat die taak 
zich niet leent voor waarneming door den 
burgemeester, mist niet alleen · de betee
kenis tegenover _de uitdrukkelijke bepaling 
van voormeld artikel maar is bovendien 
onjuist. - Afstand van het recht van be
roep bij e e n v .erklaring van d e n betrokken 
ambtenaar is niet mogelijk, omdat he_t 
recht van beroep van openbare orde is. -
Geen strijd met eenig algemeen verbin
de11d voorschrift, geen misbruik van be
voegdheid. 16 December. 

Arbeid. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Arbeidsbesluit 1920. 

Aanv. Stct. 53. 8 J anuari.c Blz. 4. 
- Arrest van den Hoogen Raad:(§ z E~rste 

Uitv.-Besl. S.-G. Soc. Zaken Verord. 
8 /1940.) - Onder ontslaan (Entlassung) 
en het ontslag geven ( Ent)assung ausspre
chen) kan in § z Eerste "tlitv.-Besl. S.-G. 
van Soc. Z. ingevolge Verord. 8/z940 niet 
anders worden verstaan dan het doen ein-

digen der dienstbetrekking door eene daad 
van den werkgever. Onder genoemde § I 

kan niet gebracht worden eene verplichting 
om opnieuw met den werknemer ov.ereen te 
komen, indien de dienstbetrekking zonder • 
ontslag geëindigd is. De beslissing der 
Rechtb. in voorme]den zin is - wat er zij 
van de door haar aangevoerde gronden -
juist. 16 April r943. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (§ z Eerste 
Uitv.Besl. S.-G. Soc. Zaken II juni 1940.) 
- Rechtb.: De ,€rief, dat de vordering vàn 
den werknemer haren grondslag vindt in 
de arbeidsovereenkomst - en niet, gelijk 
de kantonrechter aannam, in het Ontslag
besluit - is ~rond, omdat partijen in de 
allereerste plaats verschillen over de vraag, 
of de overeenkomst voor onbepaalden tijd 
is aangegaan, een punt ten deze van beslis
send gewicht. Hier is dus aan de orde een 
vraag van uitlegging van de overeenkomst, 
welke vraag, ingevolge het arbitraal be
ding, aan h et oordeel van den gewonen 
rechter is onttrokken. Vordering niet-ontv. 
verklaard. - Hooge Raad: Het niet voort
zetten of niet verlengen eener dienstbe
trekking na afloop van den bepaalden tijd 
waarvoor zij was aangegaan is niet het ont .. 
staan in § z Eerste Uitv .-besluit S .-G. van 
Soc. Zaken van 11 juni 1940 bedoeld(=-~ 
H. R . 16 April 1943, 1943 no. 354; C. V. 
1943 blz. z). - Voor he-t overige missen de 
grieven feite/ijken grondslag of komen op 
tegen een feitelijk oordeel, dat ten deze een 
geschil bestaat over de uitlegging der over .. 
eenkomst. 25 juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken hou
dende intrekking van zijn Eerste Uitvoe
ringsbesluit ingevolge de Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de ver
plichting tot het verrichten van diensten 
en betreffende de beperking t en aanzien 
van het veranderen van betrekking van -
2 April 1941, (Ned. Stct. van 6 Mei 1941, 
no. 87.) 

Aanv. Stct. 161 4 Augustus. Blz. 87. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
1765, Afdeeling Arbeid I, betreffende een 
vrijen middag voo; huispersoneel. 
Aanv. Stct. 210. 11 October. Blz. 105. 

- Eerst e B esluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken ter uitvoering van de Verordening Nö. 
114/1942 betreffende de ordening van den 
arbeid. 

S. 1942 S.813. 21 October. Blz. 34. 
Arl>eidsoYereenkomstenbeslult. 
- Beschikking van den Sedetaris-'GeI).eraal 

van het Departement van Binnenlàndsche 
Zaken, B.Z. No. 4 A.Z., betreffende wijzi
ging en aanvulling va.n het Arbeidsover
eenkomstenbesluit (Stbl. 1931, no. 354), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 Fe
bruari I<J40 (Stbl. no. ~44). 
Aanv. Stct. 163. ,9 Augustus. Blz. 91. 
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Arbeidswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
. treffende verlenging en wijziging van den 
arbeidstijd. 
Aanv. Stct. 167. 25 Augustus. B lz. 96. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, af
deeling Arbeid I, No. 1876, betreffende 
ontheffing van het bepaalde in de artikelen 
60 en 61 der Arbeidswet 1919. 
Aanv. Stct. 222 . 25 Augustus. Blz, 97. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken, 
Justitie, Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van wettelijke voor
schriften. 
Aanv. Stct. 245. 4 December. Blz. u8. 

Archiefwet. 
- Besluit v . d . Secr.-Gen. van O.W.K. tot 

wijziging v. h. K. E. van den 7den Octo
ber 1919 (Stbl. No. 596) tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 5 <ler Archiefwet 
1918 (Stbl. No. 378), zooals dat besluit is 
gewijzigd en aangevuld bij besluit van den 
14den Juni 1929 (Stbl. No. 316). 
Aanv. Stct. 1944 2. 28 Dec. Blz. 126. 

..\rl)l e ll W!' t, 

- Besluit vàn den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De minder
jarige patiënte had op het ti_idstip, waar
op de rechterliike machtiging tot plaatsing 
in een krankzinnigengesticht werd aange
vraagd, ingevolge art. 78 B. W. woonplaats 
te A. Daaraan doet niet af, dat de plaat
sing van patiënte in het gesticht onmid
delli.ik is voorafgegaan door een ti_idr:ak, 
waarin zij met toepassing van het 4e j 0

• 

het re Jid van art. 39 voor rekening van 
een andere é,emeente werd verpleegd in 
een "aangewezen inrichting". Slechts het 
tijdstip der rechterlijke machti,Jing is in 
dezen beslissend. 13 januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - De omstan
digheid, dat de armlastige op last van hoo
gerhand niet langer met zi_in woonschuit 
in de gemeente N. mocht verbmven, ter
wijl in die R!';meente geen leegstaande wo-

, ning beschikbaar was, kon de gemeente 
N. niet de vrijheid geven om zich van de 
verdere zorg voor den armlastige te ont
doen door zijn verhuizing naar K. te be
kostigen. Zulks kan evenmin ~-oortvloeien 
uit de enkele omstandi(lheid, dat de arm
lastige te K . reeds een huis gehuurd had. 
In casu is dus "afschuiving" aanwezig. 

13 Janua:-i. 
- Arrest van den Hoog.en Raad. ( Armenwet 

artt. 63, 73a.) -- Onder de (legeven om
standigheden staan de arbeidspraestaties' 
en de geldelijke uitkeerinp_en met elkander 
in zoodanig verband, dat de ondersteuning 
door den arbeid als geheel ver(lolden kan 
worden beschouwd, zoodat, in den zin van 

art. 63 Armenwet, hier de figuur, da t loon 
voor arbeid werd gegeven, aanwezig was 
en verhaal op den onderstermde door de 
wet niet is toegelaten. - Het verzoek om 
kostelooze behandelinp_ ,·ar, het cassatie
request, ingediend door het verhalend 
lichaam, is overbodig voorzoover betreft 
de kosten, waarvoor requestrant ingevolge• 
art. 73a ,der Armenwet geacht wordt ver
gunning te hebben gekregen om kosteloos 
te procedeeren. Voorzoover betreft andere 
dan de daar omschreven posten, moeten 
rechtspersonen, ingevol~e art. 857 lid 3 Rv. 
de noodige beschèiden overleggen tot sta
ving van haar onvermogen, hetgeen ver
zoeker niet heeft (ledaan. Verzoek '-lf15ewe
zen. , Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39bis j 0

• art. 30.) -
De O"lJ,tandigheid, dat de ouders van een 
zuigeling te A. hebben gewoond, geeft geen 
reden om aan te nemen dat dit kind, toen 
het op den dag zijner geboorte van B., waar 
de moeder toen verbleef, naar het zieken
huis te C. werd vervoerd, in nauwer be
trekking zou hebben gestaan tot A . dan 
tot B. Derhalve kan niet gezegd worden, 
dat het k ind op dien dag in A. zijn hoofd
verblijf of meer duurzaam verblijf zou heb . 
ben gehouden. - Al mogen er gevallen zijn, 
waarin de in art. 30 bedoelde onderst.eu
ning ten behoeve van een kind moet wor
den verleend door het daartoe aangewezen 
gezag in de gemeente, waar de vader zich 
bevindt, zoo is er toch in casu voor analoge 
toepassing in di·er voege, dat de kosten van 
verpleging ten Jaste van de gemeente A. 
zouden moeten worden gebracht, geen 
plaats. Terecht is derhalve aan het verzoek 
van den burgemeester vàn B. om toepas
sing van art. 39bis niet voldaan. 

28 April r943. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 

79; Armenwet artt. 63 en 69.) - Een ge
schil over de vraag, of er verhaal bestaat 
op den boedel van een overledene, welke 
onder voorrecht van boedelbeschrijving is 
aanvaard, betreft eene rechtsverhouding, 
waarover de rechter niet anders kan beslis
sen dan in één geding, gevoerd tegen allen 
te zamen. Aan het verweer door één der 
erven gevoerd en het tegen eene veroordee-

.__ ling door één der erven ingesteld beroep 
moet rechtsgevolg worden toegekend mede 
ten opzichte. van de andere erven, zoodat 
niet afdoet, dat dit verweer niet mede is 
gevoerd of het beroep niet mede is inge
steld door de andere erven. De gegrondheid 
van het door dien éénen erfgenaam gedaan 
verzet moet noodzakelijk leiden tot ver
nietig,'ng van het bevelschrift mede ten 
opzichte van de overige erfgenamen. - D e 
vraag, of het door dien éénen erfgenaam 
gedaan verzet ook beteekenis heeft ten op
zichte van anderen (niet mede-erfgena
men), op wie éénze/fde staat van kosten 
betrekking heeft, moet worden opgelost 
overeenkomstig hetgeen in het W . v. B. 
Rv. geldt ingeval bij een tegen meer dan 
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één gedaagde gewezen verstekvonnis één 
hunner verzet doet. Hieruit volgt, dat de 
stélling van hêt middel, dat verzet van 
wege de erven niet kan leiden tot vernie
tiging van het bevelschrift ten opzichte 
van de weduwe, onjuist is. - Ten deze is 
aan den Kantonrechter voorgelegd een 
staat van kosten voor ondersteuning aan 
den man en na diens dood aan de weduwe, 
terwijl verhaal werd gezocht voor h et totale 
bedrag op de nalatenschap en op de we
duwe, zonder,dat uit dien staat bleek, welk 
bedrag voor ieder was besteed en voor welk 
bedrag ieder aansprakelijk werd gesteld. 
Het is duidelijk, dat een dergelijk stuk zon
der meer zich niet leent als grondslag voor 
het geven van een executoria/en titel. De 
wet verplicht niet den Kantonrechter, 
wiens taak het is op den staat een bevel
schrift te plaatsen, ambtshalve te trachten 
dien staat te doen verbeteren. 18 Juni. 

- Arrest van den Hoogen R aad. tRv. art. 
48; Armenwet art. 63.) - De vraag, of de 
dochter ten deze zelf als ondersteunde be
schouwd moet worden, hangt hiervan af, of 
de moeder het steunbedrag heeft ontvan
gen niet uitsluitend ter eigen verzorging, 
doch met de gehoudenheid dat bedrag voor 
een deel te besteden voor het levensonder
houd van de dochter. en of de moeder 
diensvolgens het steunbedrag voor dat deel 
als onderhoud aan de dochter ten goede 
heeft doen komen. Dit had de R echtb., 
naar aanleiding van de stellingen van M. 
H ., moeten onderzoeken. Onjuist is de 
overweging der Rechtb., dat, indien de 
dochter zelf als ondersteunde beschouwd 
moet worden, de beperking tot den grens 
van haren wette/ijken onderhoudsplicht zou 
wegvallen. Immers, het verhaal op de doch
ter als ondersteunde betreft alleen hetgeen 
ten behoeve van haar zelf is verstrekt en 
aan haar ten goede kwam, terwijl, voorzoo
ver op de dochter als onderhoudsplichti/le 
verhaal mocht worden gezocht, bedoelde 
grens voor het verhaal blijft gelden. - Met 
aanhaling o. m. van art. 48 Rv. wordt der 
Rechtb. verweten, dat zij verzuimd heeft 
te onderzoeken, of de vordering, waarbij 
M . H . uitsluitend op de bepaling van art. 
63 lid 1 sub 1 beroep deed, niet op grond 
van art. 63 lid 1 sub " toewijsbaar was. 
Deze,grief kan echter niet tot cassatie lei
den, daar het rruddel alleen dan met vrucht 
óver he t niet ambtshalve aanvullen va11 
rechtsgronden zou kunnen klagen, indien 
het inhield, dat de door M. 11. ten processe 
gestelde feiten toewijzing op grond van art. 
63 lid 1 sub 3 wettigden, hetgeen het mid
del echter niet deed. 25 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet 
artt . ..,63, 67.) - Ten O'Tlrechte heeft de 
Rechtb. uit het enkele feit, dat de onder
steunde vrouw tegen haar gewezen echtge
noot een vonnis tot levensonderhoud heeft, 
terwijl diens geldelijke omstandigheden 
aan eene poging tot executie van dien titel 
niet in den weg staan, volgt, dat de onder
steunde niet als behoeftig in den zin der 
wet moet worden aangemerkt. Genoemd 

• feit sluit niet uit, dat zij in den zin van art. 
63 Armenwet kan zijn een "arme", die van 
elders steun behoeft. - Geen der aange
haalde artt. verzet er zich tegen, dat de 
rechter in hooger beroep pe vraag, of een 
wettelijk verhaalsrecht aanwezig is, in vol
len omvang onderzoekt, ook al valt zijn 
onderzoek buiten het terrein der voorge
dragen grieven. Evenmin verbiedt een 
wetsartikel den rechter daarbij rekening te 
houden met alle hem tijdens het onderzoek 
gebleken feiten. 23 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeento
wet art. 120: Armenwet artt. 63, 71.) - In
dien de gemeente, na de door den onder
houdsplichtige gedane betalingen, nog een 
recht van verhaal op den onderhoudsplich
tige had, kon de afgifte der quitantie dat 
recht niet te niet doen gaan, reeds hierom, 
omdat de Ontvanger der gemeente niet is 
het gemeentelijk orgaan, bevoegd om na
mens de gemeente afstand te doen van haar 
toekomende vorderingsrechten . Beschik
king Rechtb. vernietigd. ( Anders Proc-Gen. 
Berger, met betoog, dat het desbetreffende 
cassatiemiddel feite/ijken grondslag mist.) 
- Proc.-Gen. Berger: Minnelijke regeling 
van het verhaal tusschen de gemeente en 
den onderhoudsplichtige is geenszins uitge
sloten. De stelling van het middel, dat dan, 
bij gewijzigde omstandigheden, de rechter 
zulk eene regeling zou mogen wijzigen, is 
onjuist. (Door H . R. niet bêslist). 23 Juli. · 

..::_ Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39bis.) - Terecht 
zijn de kosten van vervoer naar en verple
ging in een aangewezen inrichting ten laste 
der gemeente H. gebracht, daar de patiën
te, in dienstbetrekking te H., na overhaast 
vertrek uit de woning van haar werkgeef
ster in hoogst overspannen toestand en met 
achterlating van het grootste deel van haar 
lijfgoed naar B. is gekomen, waar haar on
verwijlde opneming in een aangewezen in
richting noodzakelijk werd geoordeeld. On
der deze omstandigheden kan niet worden 
gezegd, dat alle band met de w oning te H. 
was verbroken en zij het voornemen zou 
hebben gehad haar hoofdverblijf van H. 
naar B . over te brengen. 16 September. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet 
art. 63.) - Ten onrechte heeft de Rechtb. 
aangenomen, dat door de presidiale be
schikking - waarbij de onderhoudsplich
tige tot eene uitkeering van f 7 per week 
voor echtgenoote en kind is veroordeeld -
welke bpschikking niet op de onderhavige 
ondersteuning betrekking heeft en bij 
welke verzoeker geen partij was, z_oolang 
zij van kracht was, de grens van den wet
te/ijken onderhoudsplicht voor het onder
havige geval - verhaal van M. H. ter zake 

· van aan de vrouw verleende ondersteuning 
van f 14 per week - zou zijn vastgesteld. 
- De omstandigheid, dat de onderhouds
plichtige tot betaling van zeker bedrag per 
week veroordeeld is, behoeft geenszins me
de te brengen, dat daarmede ook de be
hoefte van den tot onderhoud gerechtigde 
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geheel is gedekt. Niettegenstaande het feit, 
dat de vrouw voor een bedrag van f 7 per 
week een verhaalbaren executorialen titel 
heeft, kunnen de omstandigheden zeer wel 
zoo zijn, dat zij ook voor dat bedrag van 
elders steu'n behoeft, namelijk indien zij 
het ingevolge dien titel verschuldigde niet 
ontvangt en haars ondanks eene spoedige 
verwezenlijking van hare aanspraken vol
gens dien titel niet te verwachten is. Uit 
de artt. 63-67 Armenwet volgt, dat de 
rechter in de daar geregelde procedure de 
wijze van verhaal en de grens van den wet
te/ijken onderhoudsplicht van hem, op 
wien het verhaal wordt uitgeoefend, zelf
standig vaststelt. 8 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armehwet art. 40.) - Wel heeft de 
burgemeester op de vraag van een diaken 
of zijnerzijds tegen huisvesting van de arm
lastige elders bezwaar bestond, ontkennend 
geantwoord, waardoor bij den diaken de 
misvatting ontstond, dat na hare verhui
zing de steunverleening vanwege de ge
meente zou worden voortgezet, tengevolge 
waarvan de diaconie de verhuizing heeft 
mogelijk gemaakt, doch hier kan bezwaar
lijk worden gesproken van eenigen invloed 
van den burgemeester, welke tot de komst 
van de armlastige zou hebben medege
werkt. Een geval als bedoeld in art. 40 doet 
zich hier derhalve niet voor. 9 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wel heeft 
Maatschappelijk Hulpbetoon te H. het den 
armlastige gemakkelijk gemaakt met zijn 
gezin naar C. te verhuizen door te zorgen 
voor den voorloopigen opslag van zijn in
boedel, doch _dit kan g,;en aanleiding geven 
tot toepassing van art. 40 2e lid. Deze hulp 
toch was niet onverantwoord, ni; de arm
lastige elders werk zou kr'ijgen. Daaraan 
doet niet af, dat M. H. te H. daarna den 
geheelen aldaar opgeslagen inboedel naar 
C . heeft doen transporteeren zonder zelf 
de kosten te dragen en daardoor de instel
ling van weldadigheid te C . tot het doen 
van deze uitgave heeft genoopt. Immers 
is door die overzending geen invloed opèle 
komst van het gezin te C. uitgeoefend, ver
mits dit gezin aldaar reeds een maand ver
bleef. 25 ·october. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Art. 40 kan 
i. c. geen toepassing vinden, nu niet is ge
bleken, dat tot de komst van den armlas
tige te E. eenige invloed van de .zijde van 
den burgemeester of het burgerlijk armbe
stuur te M. heeft meegewerkt. Van dat 
armbestuur kan niet gevergd worden, de 
zorg voor dezen invalide op zich te nemen, 
nu hij uit eigen beweging en zonder gelde
lijke hulp naar E. vertrok. 28 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wel heeft 
Maatschappelijk Hulpbetoon te U. bevor-

derd de verhuizing der armlastige met haat 
gezin naar B . Evenwel waren blijkens ver
klaring van den directeur van den genees
kundigen en gezondheidsdienst te U. voor 
de armlastige dringende medische redenen 
aanwezig om naar B. te verhuizen. Ook 
overigens is komen vast te staan, dat, wilde 
het gezin voor ondergang worden behoed, 
ver"huizing naar B. geboden w as, waar de 
vrouw vandaan kwam en zich thuis gevoel
de en waar zij hulp en moreelen steun van 
hare familie kon verwachten, terwijl het 
geenszins uitgesloten was, dat zij aldaar 
gedeeltelijk in het onderhoud van haar ge
zin door arbeid zou kunnen voorzien. On
der deze omstandigheden en mede in aan
merking genomen dat Maatschappelijk 
Hulpbetoon te U. nog een jaar lang de on
dersteuning heeft voortgezet, geeft de be
vordering op v erzoek der vrouw van haar 
verhuizing naar B. geen aanleiding tot toe
passing van art. 40, 2e lid. 28 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generàal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wel lag aan 
het mogelijk maken van de verhuizing geen 
onoirbaar motief ten grondslag, daar dit na 
ingewonnen medische adviezen is ,eschied 
in verband met den gezondheidstoestand 
van de vrouw van den armlastige, welke 
een verhuizing wenschelijk deed zijn, doch 
dit levert voor de handelwijze van de eer
ste gemeente geen rechtvaardiging op, aan
gezien de hulpverleening op andere wijze 
had kunnen en behooren te geschieden , 
zonder den last der ondersteuning op de 
tweede gemeente af te wentelen. 

28 October. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

·het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40). - Wel wordt in 
art. 40 gesproken van een arme, die op 
kosten van een gemeente of een burgerlijke 
instelling wordt ondersteund, doch het zou 
met een redelijke uitlegging van deze wets
bepaling in strijd zijn om aan te nemen, 
dat zij niet van toepassing zou zijn op ge
vallen waarin op het tijdstip van het me
dedee1en van het vermoeden van afschui
ving aan het provinciaal bestuur de onder
steuning reeds is beëindigd. Er is dan ook 
geen reden om aan te nemen, dat het art. 
niet eveneens betrekking zou hebben op de 
gevallen, waarin de ondersteuning slechts 
zeer kort heelt geduurd dan wel in één keer 
wordt verleend. - In casu was de arm
lastige, na zijn · straftijd te 0. volbracht te 
hebben, voornemens zich naar zijn woon
plaats G. te begeven; op ,weg daarheen 
heelt hij te B. om nachtverblijf gevraagd. 
Onder deze omstandigheden kan het ver
strekken van reisgeld door den gemeente
veldwachter te B. voor het verdere vervoer 
naar G . niet worden aangemerkt als het 
uitoefenen van irrvloed in den zin van art. 
40. 6 December. 

Bank- en cre1Uetwezeu. 
- Besluit van den Secretaris-Gt>neraal voor 

Bijzondere Economische Zaken tot regeling 
van het bankwezen ter uitvoering van het 
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Besluit No. 225/1941 be.treffende het bank
en credietwezen (Eerste Uitvoeringsbesluit 
Banken). · 

Aanv. Stct. 107. 2 Juni. Blz. 52. 
.Begraaf wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Wet op het begraven art. I2.) - Nu 
uit hygiënisch oogpunt tegen inwilliging 
van het verzoek geen bezwaar bestaat, be
hoort appellant in de gelegenheid te wor, 
den gesteld gevolg te geven aan zijn billijk 
verlangen het lijk van zijn vader, dat in 
een huurgrairuimte is begraven, over te 
doen brengen in een eigen graf. Daaraan 
staat niet in den weg, dat dit lijk is be
graven in een benedengraf en later op dit 
lijk in een bovengraf een ander lijk is be
graven, tegen het roeren van welk boven
graf door de nabestaanden van den daarin 
begravene uitdrukkelijk b ezwaren zijn ge
maakt. 26 Juli . 

Benzlnewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën, houdende 
wijziging van de Benzinewet 1931. 
Aanv. Stct. 229. 6 November. Blz. no. 

BeroeJ)swet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken, 
Justitie, Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van wettelijke voor
schriften. 
Aanv. Stct. 245. 4 December. Blz. u8. 

Besmettelijke ziekten. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Besluit No. 165/1940, 
houdende voorzieningen tegen verbreiding 
van geslachtsziekten. 

S . S .808. 9 October. Blz. 29. 
Betaalmiddelen. 
- Besluit van den Secretaris-'Generaal van 

het Departement van Financiën, tot aan
vulling van de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende waardeloosver
klaring der bankbiljetten van 500 en van 
1000 gulden. 

Aanv. Stct. 147. 21 Juli. Blz. 80. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën, ter uit
voerin~ en aanvulling van de Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
waardeloosverklaring der bankbiljetten 
van 500 en van 1000 gulden. 

Aanv. Stct. 147. 21 Juli. Blz. 80. 
'- Besluit van den Secretaris-Generaa l van 

het Departement van Financiën, tot na
dere wijziging van de Koninklijke beslui
ten van 31 Maart 1915 (Stbl. no. 174) en 
van 22 April 1916 (Stbl. no. 168), o.m. 
betreffende den uiterlijken vorm voor zil
verbons van twee en een halven gulden 
en van een gulden, zulks in verband met 
papierschaarschte. 

Aanv. Stct. 14~. 28 Juli . Blz. 86. 

BPtallngsverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Financiën, waarbij 
het Besluit No. 134/1940 betreffende het 
betalingsverkeer met Zuidslavië gedeelte
lijk buiten werking wordt gesteld. 

S. S.602. 21 Mei. Blz. 15. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
t,n Scheepvaart en van Financiën, houden
de intrekking van het Besluit No. 147/1940 
betreffenfle het betalingsverkeer met de 
Italiaansch-Albaneesche Tolunie. 

S . S.604. 13 Augustus. Blz. 16. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Financiën tot in
trekking van het Besluit No. 88/1940 be
treffende het betalingsverkeer met Zwe
den. S . S.607. 9 October. Blz. 17. 

Bevolking-sboekhoudlng. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 2 B.B., tot opheffing van de 
verplichting tot het houden van een afzon~ 
derlijk bevolkingsregister en registers van 
den burgerlijken stand ter hulpsecretarie 
te Loosduinen, en tot het houden van een 
afzonderlijk bevolkingsregister ter hulp
secretarie te Hoek van Holland. 

Aanv. Stct. 10. 13 Januari. Blz. 5. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 1 B.B., J;>etreffende het ge
ven van inlichtingen uit het bevolkings
register of verblij fregister en de heffing 
van rechten ter zake. (Legesbesluit Bevol
kingsregisters) . 

Aanv. S tct. 27. 6 Februari. Blz. 16. 
- Besluit van den Secretaii·s-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Besluit Persoonsbewijzen art. z2 j 0

• 

ait. 9.) - Nu de aan het persoonsbewijs 
vastgehechte photo, door welke oorzaak 
dan ook, is losgeraakt, is dit krachtens ait. 
9 ze lid ongeldig geworden. Terecht is het 
derhalve, ingevolge ait. I2 ze lid (3), in
getrokken, al kan niet worden gezegd, dat 
met het persoonsbewijs zou zijn"geknoeid", 
op grond waarvan de intrekking ingevolge 
art. I2 ze Jid ( 5) door den burgemeester 
is geschied. II Maart z943. 

Jlezettlng·schaden. 
- Besluit van den Secretaris-Gene aal van 

het Departement van Financiën tot vast
stelling van de Regelen ter uitvoering van 
artikel 5 van het Besluit op de Bezetting
schaden. S. S.402 . 30 Juni. Blz. 10. 

Bosch wezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van L andbouw en Vis
scherij, van Justitie, van Financiën, van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming en van Binnenlandsche Zaken 
betreffende het Staatstoezicht op de Bos
schen (Besluit Staatstoezicht op de Bos
schen 1943). S. S.704. 29 Mei. Blz. 19. 
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Brand weerwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
het brandweerwezen (Besluit Brandweer
wezen 1943). 

,s . S.212. 21 December. Blz. 5. 
Burg·emeesters. 
- Besluit van den Secretarit1-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. no. 1 B .B ., tot vaststelling van 
een regeling voor de bezoldiging van bur-
gemeesters. • 

Aanv. Stct. 107. 28 Mei. Blz. 45. 
Burgerlijke Stand, 
- Besluit van den Secretaris-Ge~eraal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 2 B .B., tot opheffing van de 
verplichting tot het houden van een afzon
derlijk bevolkingsregister en registe,s van 
den burgerlijken stand ter hulpsecretarie 
te Loosduinen, en tot het houden van een 
afzonderlijk bevolkingsregister ter hulp
secretarie te Hoek van Holland. 

Aanv. Stct. 10. 13 Januari. Blz. 5. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. I83.)-Wel houdt 
art. z83 omtrent den rechtstoestand van de 
ambtenaren van den burg. stand enkele 
voorschriften in,doch daardoor is de rechts
positie van deze ambtenaren ni'et uitput
tend geregeld, en is daardoor naar de be
doelingen der A. W. I929 de mogelijkheid 
niet afgesneden voor een aa'1vullende re
geling bij gemeentelijk ambtenarenregl&
ment als bedoeld bij art. I25 2e lid dier 
wet. De gemeentelijke rechtstoestandveror
dening is mede ten aanzien van de ambte
naren van den -burg. stand van toepassing: 
daarin zijn de gevallen, waarin aan een 
tiei opgesomd, doch de grond, waarop het 
ambtenaar ontslag wordt verleend, limita
onderwerpelijk ontslag is gebaseerd, wordt 
daarbij niet vermeld. Terecht is derhalve 
aan het besluit tot het verleenen van 
( ongevraagd) eervol ontslag goedkeuring 
onthouden. 26 Maart I943• 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het .Departement van Binnenlandsche Za
ken, B .Z . No. 1 B.B., betreffende de vrij
stelling van leges van afschriften van of 
uittreksels uit de akten van den burger
lijken stand. 

Aanv. Stct. 130. 4 Juni. Blz. 57. 

Colora<lokeverheslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Genersal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Binnenlandsche Zaken, No. 
4906, Afd. X, Directie van den Landbouw, 
houdende nadere bepalingen tot bestrij
ding van den Coloradokever (Cólorado-ke
verbesluit 1943). 

Aanv. Stct. go. II Mei. Blz. 42. 
Comptablllteltswêt. 
- Besluit van den Secretaris van het De

partement van Financiën betreffende na
dere regeling van het toezicht op de in
komsten en uitgaven des Rijks. 

S . S .400. 25 Januari . Blz. 8. 

Delfstoffen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van \Vaterstaat tot wij
ziging van de wet van 1 Npvember 1933 
(Staatsblad No. 568) tot tijdelijke beper
king van de vrijheid van opsporing van 
delfstoffen door boringen. 

Aanv. Stct. 129. • 19 Mei. Blz. 44. 
Devleze11 besluit. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Deviezen-

besluit I94I artt. 20, 65; D eviezenbesluit 
Il art. 2.) - De Econ. Rechter heeft de 
in de bewezenverklaring omschreven han
deling van den hoofddader kennelijk be
schouwd als een opzettelijk handelen in 
strijd met het voorschrift van art. 2 lid 2 

Deviezenbesluit 11, maar zulks ten onrech
te, aangezien dit voorschrift uitsluitend 
zich richt tot grensbewoners en de bewe
zenverklaring niet inhoudt dat hij een 
grensbewoner is. Bedoelde handeling is in 
strijd met art. I, Iste lid Besluit Secr.
Gen. v. h . Dep. v. Financiën betr. den in
v oer van binnenlandsche en buitenlandsche 
betaalmiddelen en effecten van 7 Nov. 
I940, gegeven op grond van art. 20 Devie
zenbesluit I94r. - Qualilicatie verbeterd 
en alsnog aangehaald art. 65 Deviezenbe
sluit r94r. ' 8 Maart r943. 

- Arrest van den Hoogen Raad (Sv. art. 
44I ; Deviezenbesluit I941 art. 63; Devie
zenbesluit Il, art. r.) - Uit de stukken, 
waarvan in cassatie door den H . R. mag 
worden kennis genomen, blijkt niet, dat 
req. een beroep op overmacht heeft ge
daan, zoodat het middel, stellend dat het 
Hoi verzuimde op dat beroep een beslis
sing te geven, leitelijken grondslag mist. -
Onder "grensgebied" verstaat art. I De
viezenbesluit Il niet all.een het gebied, be
hoorende tot de onder a van dat artikel 

aangeduide Ned. gemeenten, maar ook ( on
der b), ,,het krachtens de Belgische de
viezenvoorschriften aangewezen gebied aan 
de Ned. grens", en dus onder "grensbe
woners" ook de bewoners van dit Belgische 
gebied aan de Ned. grens. - Qualiiicatie 
verbeterd tot " handelen in strijd met een 
bepaling op grond van art. 80 van he t De
viezenbesluit I941". I7 Mei' r943. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financiën, van Ju
stitie, van Handel, Nijverheid en Scheep
v aart en van L andbouw en Visscherij en 
van den Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken, hpudende wijzi
ging en aanvulling van het Deviezenbe
sluit r94r. S. S.4or. 26 Mei. Blz. 9. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financiën en van 
Handel, N ijverheid en Scheepvaart tot in
trekking van de Deviezenbesluiten II en 
IV. S. S .405. 25 September. Blz. r3. 

De.-lezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de regeling van het deviezen
reisverkeer. 

Aanv. Stct. 16r. 6 Sept. Blz. 97. 
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- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de regeling van het deviezen
grensverkeer met België. 

., Aanv. S tct. 191. 6 September. Blz.100. 
Directe belastingen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Financiën en van 
Einnenlandsche Zaken tot aanvulling van 
het Besluit No. 171/1 941. 

S. S.406. 30 November. Blz. 13. 
Dlstrlbu tlewet. 
- Arrest van den Hooé,en Raad. (Motor~ 

brandstofbeschikking· z940 I art. 3.) -
De Rechter heelt uit de bew!jsmiddelen 
k1.111I1en afleiden, dat req. ( chauffeur van 
bodevrachtrijder) handelde als verbruiker 
van motorbenzine. d. w. z. als een per
soon, die motorbenzine verbruikt, zijnde 
ten tijde van het plegen van het telastge
legde feit aan het woord "verbruiker" in 
de Motorbrandstofbeschikking 1940 I nog 
geen bijzondere beteekenis toegekend, af
wijkend van die aan het wo'i!Yrd in het ge
wone taal~ebruik toekomend, zooals later 
is geschied. z Februari. 

- Arrest van den Hoog,en Raad. (St,. art. 
297; Vleeschdistr.besch. z940 II art. 2.) -
De Voorzitter heeft ter zitting den korten 
inhoud van het p.v. medeé.edeeld "voor 
zoover behelzende de inbeslagneming van 
kalfsvleesch. Het in het middel . bedoelde 
deel van het p.v. kan niet geacht worden 
buiten de grenzen van de aanduiding "voor 
zoover behelzende de inbeslagneming van 
kalfsvleesch" te vallen, aangezien het ken
nelijk is een met die inbeslagneming in 
rechtstreeksch verband staande verklaring, 
aan de inbeslagnemende verbalisanten af
gelegd door den persoon, die het vleesch 
vervoerde en onder wien dit in beslag is 
genomen. - Uit de in het arrest genoemde 
bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid, 
dat req. kalfsvleesch heeft gekocht teza-• 
men met een ander. ( Anders : Adv.-Gen. 
Holsteijn) . z Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sv. art. 
358; Distributiewet 1939 art. 5; Rijwiel
bandendistr.besch. z94I I art. 3.) - Het 
woord ,,koopen" in art. 5 der Distributie
wet 1939 en in art. 3 der Rijwielbanden
distr.besch. 194z I moet worden geacht 
mede het door levering van andere goede
ren verkrijgen van uiivielbanden te om-
vatten. - Art. 91 Sr. behoort niet tot de 
wett.elijke voorschriften, waa~op de straf · 
oplegging in deze rechtstreeks is Jegrond 
en waarvan de vermelding in het vonnis 
door art. 358 Sv. vi·ordt gevordP.rd. 

· 8 Februari . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu

tieregelingsbeschikking 194z, artt. r, 8; A . 
B . art. z r.) - Op grond van art. , Distri
butiewet z939 zijn de Secr.-Gen. van de 
Dep. van Landbouw en Visscherij en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart be,,.. 
voegd het geheele distributieapparaat in 
vollen omvang te regelen, dus ook t . a. v. 
distributiebescheiden voorschriften te ge-

ven als die van art. 8 Distr.reg.besch. z94z, 
welke voorschriften derhalve zijn gesteld 
krachtens de Distributiewet z939. - - Ten
zij de wet bepaalde/ijk tot het tegendeel 
dwingt blijven distributiebonnen en kaar
ten als in de bewezenverklaring vermeld, 
distributiebescheiden in den zin van art. 
1 Distr.reg.l,esch. I 94z, totdat zij zijn ver
nietigd. - B ij de beoordeeling van tegen 
de sociale orde en het belang der voedsel
vvorziening indruischende gedragingen als 
die van requirant mag het recht, waarop 
een stuk in juridischen zin aanspraak geeft, 
niet de maatstaf.. zijn ter beantwoording 
van de vraag, of stukken, die als distribu
tiebescheiden zijn in het leven geroepen, 
dit karakteP al of niet hebben verloren. -
Het middel, stellende dat bij de veroor
deeling wegens art. 8 lid I en 2 Distr.reg.
besch. 194I zouden moeten zijn aange
haald art. I Distr.reg.besch. z941, art. 2 
T extièlproductendistr.besch. z940 II en 
art. 2 Boter- en Vetdistr.besch . z940 I en 
II faalt, daar de strafoplegging niet on
middellijk daarop is gegrond. - Qualifi
catie verbeterd. 15 Februari. 

- Arrest van d,m Hoogen Raad. ( Distribu
tiewet z9,9 art. 18 lid _,.) - Ingevolge de 
artt. 'l3 Sr. en 18 Distributiewet 1939, die 
tijdens het plegen van de feitP.n golden 
( art. 1 sub 1/ Econ. Sanctiebesluit 1941 
was no[J. niet van kracht) konden de in de 
woning van req. inbes/ag genomen kazen 
niet worden verbeurd verklaard, omdat zij 
niet door middel van misdrijf waren ver
kregen, terwijl daarmede of met betrek
kin,t tot deze de strafbare feiten evenmin 
waren gepleegd. 22 Feóruari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Houtbe
schikking z941 I art. 7.) - In de bewezen
verklaring worden onder beuken en eiken 
k ennelijk verstaan op stam staande boo
men van deze namen, Waar de b ewezen
verklaring niet inhoudt, dat voor de daarin 
genoemde beuken en eiken een kapvergun
ning of last tot rooien of vellen was afge
geven als bedoeld in artt. 7 en 7bis Bodem
productiebeschikking 1939, valt het bewe
zenverklaarde niet onder het verbod van 
art. 7 Houtbeschikking 1941 I , terwijl het 
evenmin in strijd is met eenig ander voor
schrift gesteld krachtens de Distributiewet 
r939, zijnde het in de bewezenverklaring 
voorkomende "in strijd met het bepaalde 
in de krachtens de Distributiewet z939 S . 
633 vastgestelde Houtbeschikking 1941 l " 
als z uiver qualificatief en niet als een deel 
van het feitelijk bewezen verklaarde te be
schouwen. 8 Maart 1943. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, N ijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van tabaksurro
gaten). S . S.601. l '.i Maart. Blz. 15. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Vaste 
Brandstoffendistr.besch. 1940 JIJ art. 4.) 
- Uit art. 4 Vaste Brandstoffendistr.besch. 
1940 JIJ volgt duidelijk, dat reeds bij het 
sluiten van een koop van dergelijke brand
stoffen - en niet eerst bij de aflevering 
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- de afgifte van de daarin bedoelde bon- · 
nen moet geschieden. 29 Maart 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van haring). · 

S. S.702. 26 Maart. Blz. 18. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Depàrtement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van bouillonblokjes, aroma's 
e.d.). S. S.703. 6 Mei. Blz. 18. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van methaan
gas) . S. S.603. 11 Juni. Blz. 16. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Textiel
productenbeschikking I940 II art. 7bis.) -
Adv.-Gen. Rombach: Art. 7bis der Textiel
productenbeschikking I940 II geldt voor 
een ieder, en niet alleen voor een onder
neming· in den zin van art. I dier beschik
king ( zoo ook stilzwijgend de H. R.). 

2I juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

358; Textielproductenbeschikking I940 II 
art. 7bis.) - De Econ. rechter verzuimde 
zoowel aan te geven welk gedeelte van het, 
verscheidene alternatieven bevattende, 
subsidiair telastge}egde hij bewezen ver
klaarde, alsook om die bewezenverklarinf, 
me,t redenen te omkleeden. Daarom kan de 
bestreden ui.tspraak niet in stand blijven. 
- Adv.-Gen. Rombach: Voor de toepas
sing van art. 7bis Textielproductenbe
schikking I940 II doet het niet ter zake, of 
de textielproducten voor privé gebruik dan 
wel met bestemming voor den handel in 
voorraad worden gehouden ( door H . R. 
niet beslist). 28 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tieregelingsbeschikking I94I art. II.) -
De verplichting tot het verstrekken var1 
juiste inlichtingen in art. II Distr.-reg.
besch. I94I wordt gelegd op hein aan wien 
die inlichtingen worden gevraagd, terw~il 
niet werd telastegelegd en bewezen ver-

• klaard, dat zulks aan gerequireerde (inwo
nende dochter van dengene, die het formu
lier als gezinshoofd onderteekende) is ge
schied. - Uit de in het vonnis opgenomen 
gronden, waarop <Je gerequireerde van 
rechtsvervolging werd ontslagen volgt, dat 
de Econ. Rechter, zij het in bewoordingen, 
die .fot misverstand •nleidi'ng kunnen ge
ven, het bewezen verklaarde feit niet straf
baar oordeelde, zoodat de beslissing om•· 
trent de strafbaarheid van het feit in wezen 
in de uitspraak is vervat. 28 juni. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherii waarbij de Beschikking No. 43/ 
1940, gelet op de Landbouw-Crisiswet 1933 
en op de Distributiewet 1939, ged~eltelijk 
buit en werking wordt gesteld. 

S. S.705. 1 ·Juli. Blz. 22. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de distri-

butie van paarlen, saffieren, robijnen en 
smaragden. 

S . S.605. 25 September. Blz. 16. 
- Beschikking van· den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de D.istri
butiewet 1939 (distributiegoederen onder 
het op te richten Rijksbureau voor Glas, 
Keramiek en Houtproducten). 

S. S.606. 28 September. Blz. 16; 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van Rona). 

S. S.706. 30 October. Blz. 22. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

430; Koffie- en Theedistr.besch. I940 l 
art. 2.)'- Onder "koopen" in den zin van · 
artt. 2 en .1 Koffie- en Theedistr.besch . 
I 940 l is niet te verstaan het zich in eigen
dom verschaffen van het gekochte. - Der
halve heeft de Econ. Rechter, door te over
wegen, dat de strekking van de wet mede
brengt, dat onder koopen in die artikelen 
moet worden verstaan onder meer het zich 
verschaffen van den eigendom van het be
treflende distributiegoed onder bezwaren
den titel, niet op den grondslag der t.J.L 
beraadslaagd en beslist, waar het woord 
"koopen" in de t.1.I. kennelijk is gebezigd 
in denzelfden zin als in de genoemde ar
tikelen. 25 November. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en , 
Visscherij ingevolge de _Distributiewet 1939 
(distributie van appelen). 

S. 1942 S.708. 14 December. Blz. 33. 
Drankwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
afwijking van bepalingen van de Drankwet 
(Staatsblad 1931, no. 476) in verband met ' 
evacuatiemaatregelen. 

Aanv. Stct. 42. 28 Januari. Blz. 15. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
Binnenlandsche Zaken. (Drankwet S. I93I 
no. 476 art. I8 j 0

• art. I2 Ie lid sub I3° .) 
- Het besluit, waarbij met -toepassing v@n 
art. I8 een volledige vergunning is ver
leend, ·is in strijd met de wet, daar de ver
gunning had moeten zijn geweigerd op 
drond van art. IZ Ie lid sub I3°. 

6 Maart I943· 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het . Departement van Sociale Zaken, No. 
6II G/doss . 1, Afd. Volksgezondheid, be
treffende "de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecht, bedoeld in de arti
kelen 23 en 46 van de

1 
Drankwet (Staats

blad 1931, no. 476). 
Aanv. Stct. II6. 21 April. Blz. 38. 

- Besluit van de Secretarlssen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en 
Binnenlandsche Zaken. (Drankwet S. I93I 
No. 476 art. I2 Ie lid sub 1°.) - In str:ijd 
met de wet is een vergunning verleend, nu 
bij K. B. het maximum aantal vergunnin
gen is vastgesteld op twee en dit aantal 
reeds was bereikt. I7/8 Juni. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 
S . z93z No. 476, art. 59.) - Aanwezigheid 
van schuld bij den dader behoort niet tot 
de elementen van deze overtreding. -
Weliswaar is in het algemeen bij gebleken 
af)"ezigheid v an alle schuld strafbaarheid 
uitgesloten, maar de bijzondere meening 
van gerequir,eerde, dat hij in een met zijn 
verlofslocaliteit binnenshuis gemeenschap 
hebbend vertrek, waarvoor geen vergun
ning voor d en verkoop van sterken drank 
in het klein was verleend (blijkens de be
wijsmiddelen een woonkamer) uitsluitend 
voor na te noemeh militairen bestemde 
sterken drank in voorraad mocht hebben, 
uitsluitend steunende op het fei't, dat hij 
door de betreffende Duitsche militaire 
autoriteiten overeenkomstig de daarvoor 
bestaande, maar wat inhoud en strekking 
betreft niet nader genoemde voorschriften, 
belast was met het in zijn verlofslocaliteit 
verstrekken van dranken aan Duitsche mi
litairen, is niet voldoende om daaruit zulk 
een afwezigheid van alle schuld bij gere
quireerde in deze te kunnen afleiden. ( An
ders: Adv.-Gen. Holsteijn.) 2I juni. 

Duitsche effecten. 1 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal v n 

de Departementen van Financiën en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, hou
dende wijziging van het Besluit No. 150/ 
1941 betreffende Duitsche effecten. 

S. S.404. 7 Augustus. Blz. 12. 
Economisch Sanctiebesluit. 
- Arrest van -ten Hoogen Raad. (Sv. art. 

359; Econ. Sanctiebesluit z94z, art. r lid 
2.) - Uit de verklaring van req., dat hij 
wist, dat het vervoer van erwten en boo
nen verboden was heeft de Econ. Rechter 
kunnen afleiden, dat req. opzettelijk in 
strijd met het desbetreffende verbod heef, 
gehandeld, welk verbod te vinden is in 
het Akkerbouwbesluit V.V.O. z94z. - Nu 
niet blijkt van een uitdrukkelijk voorge
dragen verweer, dat het bewezenverklaar
de feit' op req. als dader daarvan niet 
strafbaar zouden zijn en evenmin van 
eenigen strafuitsluitingsgrond, kon worden 
volstaan met de qualilicatie van het be
wezene en de wetteljiké voorschriften, 
waarop de strafoplegging is gegrond, in 
het vonnis te vermelden alsniede req. 
strafbaar te verklaren. De beslissingen, 
dat het be1vezenverklaarde feit en req. als 
dader van dat feit strafbaar zijn, zijn 
daarom voldoende met redenen omkleed. 

25 januari . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij ; van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Justitie, houdende wijziging 
en aanvulling van het Economisch Sanc
tiebesluit 1941. , 

S . S .700. 3 Februari: Blz. 17. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Econ. 

Sanctiebesluit z94z art. 2.) - De wetge
ver moet in art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
z941, sprekende van een krachtens de 
Landbouwcrisiswet I9.1.1, het Voedselvoor
zieningsbesluit op het· Organisatiebesluit 

Voedselvoorziening 1941 gesteld verbod 
tot het slachten van rundvee, varkens, gei
ten, bokken, schapen en paarden uit den 
aard der zaak daarbij in de eerste plaats 
hebben gedach t aan de bestaande slacht
verboden, voor w~lker handhaving hij een 
hooger minimum straf noodzakelijk achtte 
en heeft dus kennelijk ook op het doen 
slachten, als dit in krachtens genoemde 
wet en besluiten gestelde ~Jachtverboden 
met het slachten werd verboden of onder 
het verboden Slachten werd verstaan, de in 
genoemd art. 2, ze lid sub 1 p,enoemde ge
vangenisstraf van ten minste zes maanden 
willen stellen. 1 5 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit 1941 art. 3; Veeregistratie
besluit z940 art. 2; Paardenbesluit z940 
art. 2; Rundveebesluit 194z art. 2.) -
Aangenomen al, dat req. na de inscharing 
het vee op zijn bedrijf voorhanden of in 
voorraad had, kon dan toch noch uit het 
aangeduide verloop van zaken, noch uf,t~ 
den verderen inhoud der bewijsmiddelen 
worden afgeleid, dat req. dat ingeschaarde 
v.ee opzettelijk in strijd met een voorschrift 
gesteld bij of krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit voorhanden of in voorraad 
heelt gehad. - Art. 2 Veeregistratiebesluit 
z940 bevat alleen een voorschrift voor 'ge
organiseerden bij de Landbouwcrisi~rga
nisatie, binnen welker werkgebied hun be-

, drijlsgebouwen zijn gelegen. De mede 
krachtens · het Voedselvoorzieningsbesluit 
gestelde voorschriften van art. 2 eerste lid 
van het Rundveebesluit 1941 en van het 
Paardenbesluit 1940 bevatten verbodsbe
palingen be relfende het voorhanden of in 
voorraad hebben onderscheidenlijk van 
rundvee en va,. päilrden, zonder beperkt te 
zijn tot georganiseerden.-Adv.-Gen . Ho' 
steijn: Het uitgesproken verbod om !iedtt 
rende vijf jaar bedrijfshandelingen te ver• 
richten of te doen verri'chten op het ge
bied van de Landbouw in den ziil van art. 
I Voedselvoorzieningsbesluit is -niet op de 
wet gegrond, immers dat verbod kan niet 
worden aangemerkt als een, in art. 3 Econ. 
Sanctiebesluit 1941 bedoeld, verbod ,.,be._ 
paalde" door den rechter vastgestelde be
drijfshandelingen te verrichten of te doen 
verrichten ( dopr H. R . niet beslist). 

· z7 M ei z943 . 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Ec. Sanc

tiebesluit z94z, art. 2.) - Door de t .1.1. en 
bewezenverklarinf!{/dat req. heef.t gehan
deld opzettelijk in strijd met de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 is voldoende tot 
uitdrukking gebrach t , dat req . heeft ge
handeld opzettelijk in strijd met een krach
tens het Organisatiebesluit Voedselv oor
ziening r94z ~esteld slachtverbod, daar de 
Vee- en Vleeschverordening 1942 zulk een 
slachtverbod bevat en het de bedoeling der 
wet niet kan zijn, dat het opzettelijk han~ 
delen in strijd met een bij of krachtens het 

Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
gesteld slachtverbod zou beteekenen, dat 
aan req. nu ook precies bekend moet zijn 
dat het verbod bij of krachtens het Qrga-
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nisatiebesluit Voedselvoorziening 1942 is 
gegeven en waar dat wettelijk verbod te 
vinden is, mits req. heeft gehandeld met 
de wetenschap dat voor hem een wettelijk 
slachtverbod gold. 21 Juni. 

FIims. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, betreffende filmvoorstellingen. 

Aanv. Stct. 60 8 Maart. Blz. 32. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement va,1 Volksvoorlichting en 
Kunsten, betreffende het vaststellen van 
het keurloon voor films. 

Aanv. Stct. 74. 12 April. Blz. 34. 
Flnancleele verhouding. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financiën, van 
Binnen.landsche Zaken en van Sociale Za
ken, betreffende de finantieele verhouding 
tusschen het Rijk en de gemeenten. 

Aanv. Stct. 167. 15 Juli . Blz. 65. 
Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoo~en Raad. (Gemeen

tewet art. 277.) --De R. v. B. heeft terecht 
geoordeeld, dat, al is kunst een uiting van 
cultuur·, een voordracht t•an gedichten of 
van ander letterkundig werk, hoe hoog het 
kunstgehalte daarvan ook moge ziin, daar
om nog niet is een voordracht van uitslui
tend cultureel karakter in den zin van 
art. 5 der onderhavige verordetiing. 

6 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet artt. 280 en 299.) - Onderhouds
belasting, bedragende o.a. voor inrichtin
gen met machinaal bedrijf, dienende ne
vens andere bedrijven tot ververij, blee
kerij, wasscherij en "daarmede naar het 
oordeel van R. en W. voor den waterafvoer 
gelijk te stellen inrichtingen" w % van de 
belastbare opbrengst enz. - Opdracht aan 
B. en W. gegeven ter uitvoering der ver
ordening. - Art. 299 Gem.wet beperkt 
den aangeslagene niet in zijn bezwaren, die 
hij tegen den aanslag bij. den Gemeente
raad en in beroep bij den R . v. n : kan te 
berde brengen. De R. v. B. mag dus de 
juistheid van het aan den aanslag ten 
grondslag ,ie/egde oordeel van B. en W. 
onderzoeken. 17 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280.) - Ter beoordeeling van de 
vraag of huis met erf in de onmiddellijke 
nabijheid van den openbaren weg is ge
legen, is terecht niet de afstand hemels
breed in aanmerking genomen, maar de 
afstand, gemeten langs den weg, dien men 
volgen moet om van huis en erf den open
baren weg te bereiken. - De R. v. B . 
heeft uit de vaststaande feiten kunnen af
leiden, dat de oprijlaan niet deel uitmaakt 
van het bij het huis behoorende erf. 

17 Maart 1943. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 280.) - Door niet alle zich op het 
perceel bevindende gebouwen der N . V. te 
beJ<;chouwen als inrichtingen met machinaal 
bedrijf, dienende nevens andere bedrijven 
tot wasscherij, noch die fabrieksgebouwen 

tezamen als één dergelijke inrichting aan 
te merken, doch slechts één der gebouwen 
als zoodanige inrich ting te beschouwen, is 
de R . v. B. niet in strijd gekomen met art. 
9 der verordening, aangezien uit dit voor
schrift g.eenszins volgt, dat onder "inrich
ting" slechts het geheele bedrijf ( de zaak) 
en nimmer een bepaald, tot het bedrijf be
hoorend gebouw kan worden verstaan. 

7 April 1943. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 280.) - Bestemming van den weg 
door den eigenaar tot openbaren weg en 
medewerking van de overheid? Overeen
komst tusschen Gemeente, Rijkswaterstaat 
en R. v. T. op de.. Spoorwegdiensten ge
sloten, inhoudende dat de weg als openbare 
weg zou worden aangelegd. Is aan die be
paling uitvoering gegeven? 12 Augustus. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet artt. 299, 300.) - Vermakelijkheidsbe
lasting. Meer bezwaarschriften terzake van 
verschillende bedragen door den Burge
meester bij één enkele beschikking afge
wezen. Op ieder bezwaarschrift had bij af
zonderlijke beschikking uitspraak moeten 
worden gedaan. De R. v. B. had dus de be
schikking van den Burgemeester moeten 
vernietigen. 12 Augustus. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280.) - De belasting, volgens de 
verordening geheven wegens het genot van 
waterafvoer naar de gemeentei-iolen en 
waterleidlngen der gemeente, is niet ver
schuldigd, wanneer van een gebouw uit
sluitend hemelwater op de gemeenteriolen 
wordt afgevoerd. 27 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeen
tewet art. 280.) - Onder de vastgestelde 
omstandigheden - een afstand tot een 
openbaren weg van 45 meter, in een lan
delijke gemeente - kon en mocht de R. v. 
B. aannemen, dat het perceel van belang
hebbende ligt in de onmiddellijke nabij
heid van dien weg. 10 November. 

Gemeentebestuu r. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d; Wegenwet 
art. 9.) - De omstandigheid, dat het on
derwerpelijk weggefjeelte niet op de in art . 
9 der Wegenwet aangegeven wijze aan het 
openbaar verkeer is onttrokken, staat aan 
den verkoop niet in den weg, daar, ook al 
mocht de eigenaar over dat weggedeelte 
nie t vrijelijk kunnen beschikken c•an na 
toepassing van art. 9, geen reden aanwezig 
is, de /J,oedkeuring aan den verkoop te ont
houden, vermits door verlcoop geen ge
meente- of ander openbaar belang wordt 
gNchaad. t2 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
430; Reg/. van politie, Gronin,!len art. 34.) 
- Waar in art. 34 Reg/. van Politie van 
de gemeente Groningen wordt verboden 
zich op de aldaar aangegeven olaatsen te 
ontlasten, is daarbij onmiskenbaar het ge
val voorzien niet alleen dat men zich ont
last van uitwerpselen, maar ook van urine, 
hebbende het werkwoord "zich ontlasten"' 
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een niet zoo enge beteekenis, dat daaron
der niet zou vallen het zich ontlasten van 
urine. - De vrijspraak · [op grond, dat 
onder het telastegelegde niet vanzelfspre
kend is te brengen het feit, dat verd. op 
de openbare straat heeft gewaterd] is geen 
vrijspraak in den zin van art. 4 .W Sv. 

22 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 258.) - Ten on
rechte zijn door den Corrunissaris der pro
vincie vastgesteld de gemeenterekening en 
de bed,ijf~rekeninp_ over z939, nu deze .niet 
steunen op door het provinciaal bestuur 
goedgekeurde begrootingen. 27 Februari. 

- Besluit van den Secre taris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche 

Zaken. (Gemeentewet art. 228d.) - Ten 
onrechte is goedkeuring onthouden aan een 
raadsbesluit tot aankoop van een strooi< 
grond voor wegverbetering, daar deze 
strook, zij het ook eenigszins smal, vol
doende moet worden geacht om een be
hoorlijke wegverbetering te verkrijgen, en 
de prijs, hoewel hoog, toch te verant11voor
den is, daar de strook r;noet worden afge
scheiden van een huis, dat met een iraaien 
tuin een aantrekkelijk geheel vormt en het 
met het oog op de schade, welke door de 
schending van dit geheel aan den eigenaar 
zal worden toegebracht, niet onredelijk is, 
dat de prijs in dit geval eenigszins hooger 
wordt gesteld dan de normale grondprijs. 

24 Maart z943. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. z83.)-Wel houdt 
.art. z83 omtrent den rechtstoestand van de 
ambtenaren van de burg. stand enkele 
voorschriften in,doch daardoor is de rechts
positie van deze ambtenaren niet uitput
tend geregeld, en is daardoor naar de be
doelingen der A. W. z929 de mogelijkheid 
niet afgesneden voor een aanvullende re
geling bij gemeentelijk ambtenarenregle
ment als bedoeld bij ,art. z25 2e lid dier 
wet. De gemeentelijke rechtstoestandveror
dening is mede ten aanzien van de ambte
naren van den burg. stand van toepassing; 
daarin zijn de gevallen, waarin aan een 
ambtenaar ontslag wordt verleend, limita
tief opgesomd, doch de grond, waarop het 
onderwerpelijk ontslag is gebaseerd, wordt 
daarbij niet vermeld. Terecht is derhalve 
aan het besluit tot het verleenen van 
( ongevraagd) eervol ontslag goedkeuring 
onthouden. 26 Maart z943 . 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Amsterdam. (Gem.w. art. zo9; Besch. 
uitv. Be Verord. art. 4.) - Besluit, door 
burgemeester genomen ter waarneming 
van de taak van den Raad, behoeft mede
onderteekening van gemeente-secretaris. 
Ontbreekt deze, dan is het desbetreffend 
besluit nietig, 7 April z943. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. (Gemeentewet art. zo9.) -
Een besluit van den burgemeester, geno
men ter waarneming van de taak van den 

gemeenteraad of van het college van B . en 
W., moet zijn mede-onderteekend door den 
gemeentesecretaris ( tenzij deze door ziek
te, vacantie e .d. zou zijn verhinderd). 
Mede-onderteekening. van een besluit door 
den waarnemenden secretaris, terwijl de 
secretaris zelf toen ten gemeentehuize aan
wezig was, maakt dat besluit nietig; het 
mist alle rechtskracht. 7 April, blz. 334. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. z73 j 0

• art. 228.) 
- Een besluit van den gemeenteraad tot 
kwijtschelding, als bedoeld in art. z73, is 
noch door art. 228, noch door eenige andere 
wetsbepaling, aan de goedkeuring van Ged. 
Staten onderworpen. Derhalve is een be
sluit van den Commissaris der provincie, 
waarnemend de taak van Ged. Staten, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een 
besluit van den burgemeester, waarnemend 
de taak van den Raad, tot kwijtschelding 
van pacht, niet overeenkomstig de wet. 

4 Mei z943. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Gemeentewet artikel 228'd j 0

• artikel 
23z.) - H et afwijzend besluit van den 
Commissaris der provincie wordt slechts 
gemotiveerd met de mogelijkheid, dat het 
besluit van den burgemeester na voleindi
ging van het ingesteld onderzoek bezwaar 
zou ontmoeten. Evenwel kan aandacht 
worden geschonken aan de door den Com
missaris in zijn over . de zaak uitgebracht 
aà;ibtsbericht nader aangevoerde grief, da( 
een wegstuk, dat niet zal behooren tot de11 
nieuwen weg, voor welks aanleg grond zal 
worden geruild en overgenomen, als open
bare weg is te beschouwen en tevoren aan 
de openbaarheid had moeten zijn onttrok-• 
ken. Ook al mocht bedoeld wegstuk open
baar blijken te zijn, dan zou toch door de 
voorgenomen transacties geenerlei gemeen
te- of ander openbaar belang worden ge
schaad. Derhalv.e wordt de gevraagde goed- , 
keuring alsnog verleend. 5 Mei z943. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Gemeentewet art. z38 j 0

• art. z37.) 
- Eene ingevolge art. z38 opgelegde rege
ling kan niet terugwerken, daar dit in 
strijd zou zijn rnet art. z44 in verband met 
art. z37 4e lid. Daaruit volgt ec'hter niet, 
dat in de vóór de bekendmaking gemaakte 
kosten door de gemeent.e, die hare mede
werking niet heeft willen verleenen, niet 
zou behoeven te worden bijgedragen, aan
gezien van deze kosten ook die gemeente 
profijt trekken zal. 22 Mei z943. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. z68; Verordening in zake de aan
gifte van rijwielen (Haarlem), art. z.) -
Het uitgevaardigde bevel tot aangifte van 
het bezitten van een rijwiel of belangrijke 
deelen daarvan, hield kennelijk verband 
met de opvordedng van rijwielen ten be
hoeve van de Duitsche weermacht en had 
kennelijk ten doel die opvordering in de 
gemeente Haarlem regelmatig te doen ver-
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loopen. Derhalve kan deze verordening als 
een maatregel in het belang der openbare 
orde worden beschouwd en is alzoo geble
ven binnen de grenzen door art. 168 Ge
meentewet aan de regelingsbevoegdheid 
van den gemeentelijken wetgever gesteld. 
( Anders: Adv.-Gen. Rombach.) 7 juni. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, tot aanvulling van artikel 3 der 
Eerste beschikking . ter uitvoering van de 
Achtste verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlanèsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratief-rechtelijk gebied (Aan
passing van de Gemeentewet). 

. Aanv. Stct. 170. 8/'rn Juni . Blz. 58. 
- Besluit van den · Secretaris-Generaal vari 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248.) - Terecht 
is goedkeuring onthouden aan een besluit 
1:ot wijziging der gemeentebegrooting in 
verband met de stichting van een zwem
bad, nu tengevolge van de schaarschte aan 
materialen met den aanleg van het zwem
bad thans nog niet zou kunnèn worden be
gonnen en de gemeente voor de mogelijk
heid van zeer ongunstige financieele uit
komsten van de exploitatie van het bad 
niet zou zijn gevrijwaard, daar door de on
zekerheid der tijden noch van de kosten 
van aanleg, noch van de mate• van het ge
bruik een eenigszins betrouwbare schatting 
valt te geven en alreeds volgens de bereke
ning van het gemeentebestuur nieJt onaan
zienlijke jaarlijksche tekorten zouden zijn . 
te ver~achten. In de omstandigheid, dat 
w$f licht bij terugkeer van normaler tijden 
een spoedige totstandkoming van he,t bad 
met het oog op de belangen der volksge
zondheid gewenscht zou zijn, kan ge.en re
den zijn gelegen, aan den begrooting,_spost 
thans reeds zonder hechten financieelen 
grondslag goedkeuring fo verleenen. 5 Juli. 

-- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financiën, van 
Binnenàandsche Zaken en v an Sociale Za
ken, betreffende de finantieele verhouding 
tusschen het Rij k en de gemeenten. 

Aanv. Stct. 167. 15 Juli. Blz. 65. 
- Uitspraak van den Centra!en Raad van 

Beroep. ( Gemeentewet art. 130; · Ambte
narenwet 1929 artt. 1, 58, ze lid, 58, ze lid.) 
- De "Drinkwaterleiding de Alblasser
waard en de Vijfheerenlanden" wordt aan-
gemerkt als een publiekrechtelijk lichaam 
in den zin van art. 130 ( onder z) der Ge
meentewet. De machinist-magazijnmeester 
bij dat lichaam is ambtenaar in den zin van 
art. 1, lid 1, der Ambtenarenwet 1929. -
Het bestuur der Drink.waterleiding, het ge
wraakte strafbesluit nemend, heeft dit met 
voldoende redenen omkleed. Het heeft 
slechts één verzuim gepleegd, hetwelk ech
ter voor gedekt wordt gehouden, daar de 
ambtenaar er niet door in zijn belang is 
geschaad. - Onevenredigheid tusschen 
overtredingen en straf van niet-eervol ont
slag verworpen; de ambtenaar heeft het in 

hem geste/de vertrouwen (blijkende uir 
groote mate van zelfstandigheid) mis
bruikt. 15 Juli. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 120; Armenwet artt. 63, 71.) - In
dien de gemeente, na de door den onder
houdsplichtige gedane betalingen, nog een 
recht van verhaal op den onderhoudsplich
tige had, kon de afgifte der quitantie dat 
recht niet te niet doen gaan, reeds hierom, 
omdat de Ontvanger der gemeente niet is 
het gemeentelijk orgaan, bevoegd om r,a
mens de gemeente afstand te doen van haar 
toekomende vorderingsrechten . B eschik
king Rechtb. vernietigd. ( Anders Proc-Gen. 
Berger, met betoog, dat het desbetreffende 
cassatiemiddel feite/ijken grondslag mist.) 
- Proc.-Gen. B erger: Minnelijke regeling 
van het verhaal ~usschen de gemeente en 
den onderhoudsplichtige is geenszins uitge
sloten. De stelling van het middel dat dan 
bij gewijzigde omstandigheden, lie rechte; 
zul_k _eene regeling zou mogen wijzigen, is 
on;utst. (Door H.R. niet ceslist). 23 Juli. 

-Besluit ván den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binn/ffilandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 244.) - Ten on
rechte is goedkeuring onthouden aan een 
gemeentebegrooting op grond, dat daarop 
voorkomen subsidiën aan een bijzondere 
instelling voor middelbaar en hooger onder
wijs, waardoor de gemeente zich zekerheid 
zou trachten te verschaffen, dat de Jeer-

1/ingen niet het openbaar onderwijs, wa.ar
voor zij wettelijk bijdragen is verschuldigd, 
zullen volgen. De subsidiën toch vloeien 
voort uit een met de instelling gesloten en 
jaarlijks opzegbare overeenkomst en heb
ben geen. ander doel dan om leerlingen, 
woonachtig in de gemeente, voor wie bij
zonder middelbaar of voorbereidend hooger 
onderwij s verlangd wordt, in de gelegen
heid te stellen dit aan de instelling elders 
te ontvangen, welks onderwijsinrichtingen 
zonder de getroffen regeling voor hen niet 
toegankelijk zouden zijn. Van eenigen aan
drang of invloed van de zijde der gemeente 
op de keuze van onderwijs is voorts in het 
geheel niet gebleken. 20 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal va~ 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248.) - Terecht 
is goedkeuring on1:houden aan een begroo
tingswijziging betreffende installatiekos
ten van den nieuwbenoemden burgemees
ter, op grond dat het uitgegeven bedrag 
voor een noodlijdende gemeente als de on
dèrhavige rijkelijk hoog is te achten, en 
volgens de nadien vastgestelde richtlijnen 
slechts eeq aanmer/telijk Jager bedrag ten 
laste der gemeente zou gebracht mogen 
worden. 16 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228 d.) - T1recht 
is goedkeuring onthouden aan een besluit 
tot verkoop van gemeentegrond, omdat als" 
gevolg daarvan de verwezenlijking van een 
uitbreidingsplan ten dee/e wordt onmoge-
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lijk gemaakt, hetgeen met het oog op de 
stedebouwkundige ontwikkeling ter plaatse • 
niet verantwoord is te achten. 

8 December. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. zo9. Ambte
narenwet z929 art. 58, 5e 'lid.) - Beroep 
tegen een besluit van den burgemeester, 
waarnemende de taak van den gemeente
raad. Moet dat beroep worden ingesteld 
bij het Ambtenarengerecht of bij den bur
gemeester, waarn'ilmende de taak van het 
Scheidsgerecht? Bij laatstgenoemde, nu 
art. z, lid 3, der Verordening 194z/z52 de 
opheffing van het gemeentelijke scheids
gerecht niet heelt gelast en het besluit van 
den burgemeester tot opheffing van dat 
scheidsgerecht rechtskracht mist, daar het 
niet is medeonderteekend door den ge
n1eentesecretaris, maar door den loco
secretaris, ofschoon de secretaris zelf ten 
gem.-huize aanwezig was. Het Scheidsge
recht was evenmin opgeheven door het en
kele feit , dat er geen leden van ambte
naarszijde meer bestonden. 

z6 December. 
Oemocntegrenzen. , 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binn. Zaken No. 
25778 B.B. (Bureau Staats- en Administra
tief Recht) , tot wijziging van de beschik
king van 24 Juli 1941 , No. 27141 B.B. (Bu
reau Staats- en Administratief Recht), be
treffende wijziging van de grenzen der ge
meenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardin
gen, Rozenburg, Schipluiden, Berkel en Ro
denrijs, Capelle aan den IJssel en Baren
drecht en opheffing van de gemeenten IJs
selmonde, Hillegersberg, Schiebroek, Over
schie, Kethel en Spaland en Vlaardinger
Ambacht. 

Aanv. Stct. 23. 25 Januari . Blz. 7. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
v an het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 2120 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 
Diessen en Hilvarenbeek. 

Aanv. S tct. 32. 12 Februari. Blz. 24. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 4x34 B .B. (BureAu Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 
Barneveld en Ede. 

Aanv. Stct. 41. 27 Februari. Blz. 29. 

- Besofiikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 12008 B.B. (Bureau Staats en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 
Hoogezand en Slochteren. 

Aanv. Stct. 145. 19 Juli . Blz. 77. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 12350 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) , betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 

Smallingerland, Achtkarspelen en Tietjerk
steradeel (dorp Rottevalle). 

Aanv. Stct. 187. 27 Juli. Blz. 83. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 4736 B.B. (Bureau Staats- en 
Admirusttatief Recht), betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 
Hengelo en Weerselo. 
Aanv. Stct. 233. 27 November. Blz. 115. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, Nr. 2603g B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen der gemeenten Leeu
warden, Leeuwarderadeel en Tietjerkste
radeel. 
Aanv. Stct. 252 . 29 D ecember. Blz. 127. 

- Beschikking van den Secretaris-Genet;aal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken , Nr. 14044 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen van de gemeenten 
Renkum, Wageningen, Ede, Arnhem en 
Heteren. 
Aanv. Stct. 1944 10. 30 Dec. Blz. 134. 

Geneeskundig schooltoezicht. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van het besluit van 27 Mei 
1942 (Ned.•Stct. van 27 Mei 1942, -no. 100) 
no. 2879 H ,'doss . 52, Afd. Volksgezondheid 
betreffende de organisatie van schoolart
sendiensten. 

Aanv. Stct. 190. 7 April. Blz. 33. 
GenePskunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sv. art. 

2; Wet uitoefe-ning Geneeskunst art. 3.) -
Art. I der wet van I Juni z865 S. 60 ver
staat onder uitoefening der geneeskunst 
het "verleenen van genees-, heel- of verlos
kundigen raad of bijstand als beèrijf", zon
der eenig voorbehoud; het begrip genees
of heelkundige bijstand is op zich zelf zoo 
ruim, dat daaronder inderdaad ook valt 
aan zieken ter bevordering van hun gene
zing een behandeling doen ondergaan als 
in de bewezenverJ,Jaring omschreven (met 
beide handen strijken over het gekleede 
lichaam en het daarna afslaan van zijn 
handen door den magnetiseur.) - Nu een 
bijzondere voorziening t. a. v . de bevoegd
heid der gerechten voor wat betreft feiten, 
geploogd binnen het rechtsgebied van een 
gerecht, welks zetel in het zoogenaamde 
sper_gebied is gevestigd, terwijl de verdach
te niet in dat gebied woont, niet is getrof
fen, bleef de algemeene regel van art. 2 Sv. 
in deze van toepassing, zoodat ook al zou 
het in het middel gestelde feit ( onmoge
lijkheid, om dat spergebied binnen te ko
men) hebben vastgestaan, de Rechtbank 
toch terecht op het ingestelde hooger be
roep de zaak van req. op den grondslag der 
t.1.1. heeft onderzocht en beslist. 

22 l';Jaart z943. 
Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (K. art. 

37c; H.naamwet art. z.) - De statutaire 
K. 2663 

..1 
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naam van eene naam/002:e vennootschap 
is haar handelsnaam, c:;ok al bdstaat de 
mop_elijkheid, dat naast dien naam op be
perkt terrein nog een émdere handelsnaam 
kan worden gebezip_d. 2 6 Februari. 

- Be.sluit van de Secretarissen-Generaal van _ 
de Departementen van Justitie en van 
Handel , Nijverheid en Scheepv aart, hou
dende aanvulling van de Handelsnaamwet 
1921. S. S .2 08. 25 September. Blz. 4. 

HandPIHPgls tcrwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels

registenvet S. I9I8 No. 493, art. 2.) - Niet 
reeds de omstandigheid, dat de genoemde 
Stichting met haar proefstation in één be
paald jaar winst heeft gemaakt en dus de 
tarieven winst mogelijk maken is voldoen
de om het verrichten van de werkzaamhe
den tot een bedrijf te stempelen, aangezien 
van bedrijf alleen kan worden gesproken, 
indien de onderneming beoogt winst te ma
ken. D e Ktr. heeft, uitgaande van een niet 
te beperkte opvatting van het begrip "oog
merk om winst te maken", de aanwezigheid 
van zoodanig oogmerk niet bewezen geoor
deeld en is dus tot een vrijspraak gekomen 
omdat hij, uitgaande van de juiste betee
kenis van het daarin voorkomende woord 
,,bedrijf", een element van het telastegé
Iegde strafbare feit niet bewezen heeft ge
acht. Zuivere vrijspraak. 28 juni. 

Hinderwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. IS j 0

• art. 7.) - Nu degene, di'e 
ter zitting, bedoeld in art. 7, bezwaren 
heeft ingebracht, uîtdrukkelijk heeft ver
klaard die bezwaren te hebben laten varen, 
brengt een redelijke toepassing der Hinder
wet mede, in beroep bij de beoordeeling 
van de aanvrage de destijds ingebrachte 
bezwaren niet te laten wegen. 

6 M ei 1943. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. 12 j 0

• art. I7.) - Wel geeft de 
wet aan het gemeentebestuur de bevoegd
heid om, indien na het verleenen van een 
voorwaardelijke vergunning blijken mocht, 
dat de naleving der geste/de voorwaarden 
niet noodig mocht zijn, den concessionaris 
geheel of gedeeltelijk daarvan te ontslaan, 
doch de wet bevat geen bepaling, welke een 
voorloopige of voorwaardelijke opheffing 
van een voorwaarde toelaat. - De wet stelt 
het ontslag v an de naleving eener voor
waarde niet afhankelijk van den eisch, dat 
aan die voorwaarde moet zijn voldaan. 

Uuurbeschermlngsbeslult. 
8 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Huurbe
schermingsbesluit art. 7..) - Art. 7 Huur
beschermingsbesluit maakt het mogelijk 
zoowel het bepaalde bij art. I als het be
paalde bij art. 2 van dit besluit buiten toe
passing te laten, indien de huurder niet 
toestemt in eene door den rechter redelijk 
geoordeelde verhooging van den huurprijs 
en mitsdien deze verhooging niet te boven 
gaat hetgeen volgens de daaromtrent gel
L. 1943 

dende wettelijke voorschriften geoorloofd 
is. Door ten aanzien van eene zoodanige 
vordering de toepassing van art. 7 Huur
beschermingsbesluU uitgesloten te achten, 
heeft de Kantonrechter derhalve dit art. 
geschonden. 22 October-

Invalldlteits- en ouder1lomsverzekerlug. 
- Besluit v an den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stct. 163. 7 Mei. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement vun Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Koninklijk besluit 
van 28 September 19,20, Staatsblad no. 
760, tot v aststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, houdende een re
geling der premiebetaling door middel van 
dagzegels, zooals dat laatstelijk gewijzigd 
is bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1938, 
Staatsblad no. 863. 

Aanv. Stct. 124 . . 29 Juni. Dlz. 62. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van de artikelen 221, 223 
en 344 der I nvaliditeitswet. 

Aanv. Stct. 184. 2.~ Juli Blz. 82. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 2den Juni 1934, Stbl. no. 301, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 

· bestuur, als bedoeld bij de artikelen 2 en 
48 der , Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Stbl. 1933, no. 
598, zooals dat besluit laatstelijk is gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 29 Juli 1942 (Ned. Stct. no. 163 
van 1942). , 
Aanv. Stct. 181. 21 Augustus. Blz. 92. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
v an de Departementen van Sociale Zaken 
ei. van Financiën tot wijziging van het 
Besluit No. 15g/1941 betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het Besluit No. rn9/r942 tot wijziging. 
der Ziektewet, zooals die besluiten gewij
zigd werden bij Besluit No. 151/r942, en 
van het Besluit No. 92/1943 betreffende 
uitkeering van kraamgeld in gevallen, 
waarin daarop krachtens de Ziektewet geen 
aanspraak bestaat. 

S. S.809. 25 November. Blz. 30. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
Justitie, Hanáel, Nijverheid en Scheep~ 
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van wettelijke voor
schriften. 
Aanv. Stct. 245. 4 December. Blz. u8. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 29 September 1909 (Stbl. 1934, no. 
702), houdende bepalingen omtrent het 
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krediet voor en den vrijdom van den ac
cijns op zout. 

Aanv. Stct. 207. 18 Sept. Blz. rn3. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën, no. 50, tot 
wijziging van de wet van 18 Juli 1904 
Stbl. no. 190), houdende nadere bepalin
gen omtrent den accijns op het gedistil
leerd. 
Aanv. Stct. 1944 1 7. II Dec. Blz. 120. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën, no. 50, 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
30 November 1908 (Sbl. no. 346), hou
dende bepalingen omtrent vrijdom van 
den accijns op het gedistilleerd. 
Aanv. Stct. 1944 17. II Dec. Blz. 120. 

Jachtwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 673, Dienst van den Gemach
tigde voor het Boschwezen, de Houtvoor
ziening en de Jacht, Afd. Jacht, betreffen- . 
dé de opening en sluiting van de jacht. 

Aanv. Stct. 134. 14 Juli. Blz. 64. 
Kamer van Ifoophandel. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Deoartementen van Sociale Zaken, 
Justitie, Handel. Nijverheid en Scheep
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van wettelijke voor
schriften. 
Aan". Stct. 24.-;. 4 December. 

Kartelbesluit. 
Blz. II8. 

' - Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende wijziging en aanvulling 
van het Kartelbesluit. 

S. S.600. 12 Februari. Blz. 14. 
Keuren wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Keu
renwet artt. 4 en 9 jis art. 3.) - Nu de be
palingen van de keur, waartegen beroep is 
ingesteld, in het bijzonder reglement voor 
het waterschap zijn opgenomen, kan het 
besluit van Ged. Staten tot goedkeuring 
van die keur reeds daarom niet worden ge
handhaafd, omdat anders door de centrale 
overheid zou worden medegewerkt bij de 
totstandkoming van eene verordening, 
welke, in strijd met het bepaalde in art. 3 
Ie lid der Keurenwet, punten zou inhou
den, waaromtrent bij het reglement der in
stelling is voorzien. Derhalve behoeft op 
de in beroep tegen het goedkeuringsbesluit 
aangevoerde grieven niet nader te worden 
ingegaan. 23 September. 

Kinderbijslagwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stct. 163. 7 Mei. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van de Kinderbijslagwet. 

Aanv. Stct. 167. 15 Juni. Blz. 58. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, tot 
nadere wijziging van zijn besluit van 27 
Februari 1941, no. 777, afdeeling Arbeid 
(Neder!. Staatscour. 1941, no. 41). 

Aanv. S~ct. 167. 15 Juni. Blz. 59. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van zijn besluit van 28 Juli 1941, 
no. 2781, afdeeling Arbeid (Ned. Stct. 
1941, no. 175.) 

Aanv. Stct. 167. 15 Juni. Blz. 59. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van zijn besluit van 22 November 
1940, no. 4301, afdeeling Arbeid (Ned. 
Stct. 1940, no. 238). 

Aanv. Stct. 167. 15 Juni. Blz. 60. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van hun 
besluit van 30 November 1942 betreffende 
tijdelijke verhooging van de uitkeeringen 
ingevolge de Kinderbijslagwet (Ned. Stct. 
1943, no. 19). 
Aanv. Stct. 1944 64. 25 Nov. Blz. II3 

Kindertoelagen. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gen. 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financiën tot wijziging 
van de regeling van de kindertoelage voor 
sommige groepen van Rijkspersoneel van 
10/21 Januari 1941, opgenomen in de Ned. 
Stct. van 23 Januari 194,1, No. 16. 
Aanv. Stct. 1944 2. 21 Dec. Blz. 122. 

Koophandel. . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
den termijn van bewaring van boeken, be
scheiden en balansen van bedrijven. 

S. S .201. 23 Februari. Blz. 2. 
~raamgeld. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departeriient van Sociale Zaken tot 
uitvoering van artikel g van het besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Sociale Zaken en van 
}"inanciën van 25 Sept. 1943 (No. 92/ 
t943) betreffende uitkeering van kraam
geld in gevallen, waarin daarop krachtens 
de Ziektewet ~een aanspraken bestaat. 
Aanv. Stct. 1944 43. 2 November. Blz. 109. 

Kultuurkamer. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 

betr. Neder!. Kultuurkamer, art. 4.) -
Een rationeele werking van de artt. 12 en 
32 der Verord. betr. de Neder!. Kultuur
kamer is niet mogeJijk, indien wat betreft 
de voor het publiek waar.neembare ge
maakte ,,kunstscheppingen" de rechter elk 
zoodanig product naar zijn kunstwaarde 
beoordeelt, gelijk de Rechtb. heeft ge
meend te kunnen doen. Derhalve brengt 
een doelmatige uitlegging van genoemde 
bepalingen mede, dat alle producten van 
hen, die werkzaam zijn op de in art. I dier 
Verordening vermelde 4ebieden, voorzoo
ver het product bedoelde gebieden betreft, 
dus in casu alle schilderijen, onder voor
meld voorbehoud, als kultuurgoed in den 
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zin 1,an art. 4 dier Verordening moeten 
worden beschouwd. - Onzuivere vrij
spraak. zs November. 

Land - en Tulnbouwongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement . van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Loonadministratiebesluit 
Ongevallenwet 1921, Staatsblad 1930, no. 
207, en het Loonadministratiebesluit Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, Staats
blad 1932, no. 208. 

Aanv. Stct. 6. 7 Januari. Blz. 3, 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zakei:i, tot 
wijziging van de Ongevallenwet 1921 en de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 . 

Aanv. S tct. 6. 7 Januari. Blz. 4. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stct. 163. 7 Mei. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
herziening van het in artikel 79, eerste lid, 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
bedoelde tarief, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 28 December 1928 (Stbl. no. 
504). 

Aanv. Stct. 1944 2. 28 Mei. Blz. 65. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Koninklijk besluit 
van II Juni 1923, Stbl. no. 258, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 90, derde 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 2 F ebruari 1929, Stbl. no. 23. 
Aanv. Stct. 214. 2.~ Augustus. Blz. 93. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van de Land en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 
Aanv. Stct. 214. 23 Augustus. Blz. 93. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Dep&rtement van Sociale Zaken tot 
bepaling van het tijdstip, waarop zijn be
sluiten van 23 Augustus 1943, houdende 
wijziging van de Ongevallenwet 1921, van 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922; 
van artikel 41 der Ziektewet en van het 
Koninklijk besluit van II Juni 1923, Stbl. 
no. 258, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel go, derde lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, in werking zul
len treden. 
Aanv. Stct. 227. 20 ~ovember. Blz. 1u. 

Leenlngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende uitstel van beta
ling van rente en aflossing van leeningen. 

Leerplicht. 
S . S.850. 23 Juli. Blz. 31. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 

Wetenschap en Kultuurbescherming, hou
dende wijziging en aanvulling van de Leer-
plichtwet. · 

S. S.350. 28 Januari. Blz. 6. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap· en Kultuurbescl-Jerming, no. 18 0 . 
W.K., tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 19 November 1900 (Staatsblad 
no. 202), gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van rn Juli 1920 (Staatsblad no. 
571) en van 4 Februari 1921 (Staatsblad 
no. 48), tot vaststelling van regelen, waar
naar de gemeenteraad bevoegd is aan 
schoolgaande kinderen, ter bevordering 
van het schoolbezoek, voeding en kleeding 
te verstrekken of met dat doel subsidie te 
verleen en. 

Aanv. Stct. 37. 18 Februari. Blz. 28. 
- Derde besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming No. 85a 
O.W.K., houdende wijziging en aanvulling 
van de Leerplichtwet. 

Aanv. Stct. 16I. 22 Juni. Blz. 61. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 189 
O.W.K., houdende wijziging van de Leer
plichtwet en van het Koninklijk besluit 
van 28 December 1921 (Stbl. no. 1446) 
tot vaststelling van voorschriften ter uit- · 
voering van artikel 18, § 3, en artikel 19, -
§ 2, der Leerplichtwet. 

Aanv. Stct. 216. 29 Sept. Blz. 104. 

Levensverzekcrlng·sbedrljf. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken, tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
18den Juli 1925 (Staatsblad no. 335), hou
dende algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het 
Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staats
blad no. 716) , zooals dit Koninklijk besluit 
is gewijzigd bij de besluiten van 25 Fe
bruari 1938 (Staatsblad no. 244) en rn 
October 1939 (Staatsblad no. 245). 

Aanv. Stct. rn6. 26 Mei. BI,:. 45. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken tot het toe
kennen van de bevoegdheid aan de Verze
keringskamer tot het verleenen van tijde
lijke ontheffing van de verplichting, om
schreven in artikel 12 van het Koninklijk 
besluit van den 18den Juli 1925 (Staats
blad no. 335), houdende algemeenen maat
regel van .bestuur, als bedoeld bij artikel 27 
der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
1922 (Staatsblad no. 716), zooals dit Ko
ninklijk besluit is gewijzigd bij de beslui
ten van 25 Februari 1938 (Staatsblad no. 
244), rn October 1939 (Staa_tsblad no. 245) 
en 26 Mei 1943 (Ned. Stct. van 2 Juni 
1943, no. 106). 

Aanv. Stct. 157. 29 Juni. Blz. 62. 
Loglesg·elegenheld. 
- Besluit van den Secreta.ris-Generaal van 

het Departement van Handel, N ijverheid 
en Scheepvaart, No. 70023 M/V, Dir. van 
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Handel en Nijverheid, Afd. Middenstand, 
in zake beperking logiesgelegenheid in ho
tels, logementen en herbergen. 

Aanv. Stct. 33. 16 Februari. Blz. 27. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijvtrheid 
en Scheepvaart, No. II848 M/V, Directie 
van Handel en Nijverheid, Afd. Midden
stand, houdende wijziging van het Besluit 
beperking logiesgelegenheid No. 1. 

Aanv. Stct. 43. 3 Maart. Blz. 31. 
Loterijwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

v an de Departementen van Financiën en 
van Justitie. betreffende het loter ijbedrijf. 

Aanv. Stct. 218. 15 October. Blz. 105. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

x905 art. x .) ~ Het in het eerste middel 
beweerde, dat de in de bewezenverklaring 
voorkomende woorden, dat " de deelnemers 
op de uitkomst hunner deelname, voor zoo
veel betreft de kans om in het algemeen 
een bal/etje te prikken met een prijsgeven
de kleur, welke kleur het dan ook zij, geen 
overwegenden invloed konden uitoefenen" 
slechts een qualificatie zou zijn, gaat niet 
op. Bij deze bewezenverklaring heeft de 
Rechtb. aan de uitdrukking "geen overwe
genden invloed kunnen uitoefenen" geen 
andere beteekenis toegekend dan deze in 
art. I der Loterijwet 1905 heeft. Het niet 
bewezen verklaren, dat de deelnemers in 
het geheel geen invloed daarop konden uit
oefenen is daarmede niet onvereenigbaar. 
D e verklaring van den deskundige is daar
mede ook niet onvereenigbaar en geeft in
tegendeel steun aan de beslissing, dat een 
deelneming gegrond op de v ereischte bere
kening in een volkscafé als dat van req. 
nie t is te verwachten. - Niet beslissend is 
of een normaal mensch de vereischte bere
kening kan maken, maar of een deelneming 
berustende op die berekening redelijker
wijze is te verwachten. - Een caféhouder 
kan zeer wel uit eigen waarnemin_p en on
dervinding weten, dat een café niet de tloe
de plaats is om tot de oplossing van de 
prijsvraag, behoorende bij de in zijn café 
geplaatste prikplank, te komen, terwijl 
deze verklaring juist omdat die prikplank 
in dat café was opgesteld een voor het be
wijs vatbaren inhoud heeft. - De inhoud 
van het deskunditenra.pport is voor het 
bewijs, dat de te maken berekening inge
wikkeld en tijdroovend was, bruikbaar. -
De kennelijke strekking van de overwe
ging der Rechtb. ,,dat onder deze omstan
digheden de deelneming aan de prijsvraag 
bij de prikplank op één lijn gesteld moet 
worden met de deelneming aan een loterij, 
is tot uiting te brengen, dat onder de ge
noemde omstandigheden de deelneming 
aan de prijsvraag oplevert de deelneming 
aan een loterij. - Bepaalde feiten uit het 
t.a. v. req. R. bewezenverklaarde kunnen 
niet afgeleid worden uit de tegen hem ge
bruikte bewijsmiddelen, daar die feiten in 
hoofdzaak alleen worden vermeld in de 
verklaring van den medeverdachte. 

18 October. 

Medisch tuchtrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Justitie tot• aanvulling en wijziging 
van het Reglement medisch tuchtrecht en 
oplossing van geschillen. 

Aanv. Stct. 14g. 2 Aug. Blz. 87. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . art. 

1401; Merkenwet art. 3.) - De stelling, 
dat het enkel gebruik van eene verpakking, 
die d en gebruiker kan doen profiteeren van 
het bedrijfsdebiet van een concurrent, als 
makende inbreuk op de in het maatschap
pelijk verkeer tegenover dien concurrent in 
acht te nemen zorgvuldigheid, onrechtma
tig is, kan niet worden aanvaard; irruners 
zulk een gebruik zonder meer, waarbij niet 
b lijkt van het oen ontstaan van verwar
ringsgevaar - de Rechtb. had dit gevaar 
wel aanwezig geacht, het Hof echter niet 
(Red.) - of van eenige andere bijzondere 
omstandigheid, die deze handelwijze tot 
eene ongeoorloofde zoude kunnen -stem
pelen, beweègt zich niet buiten den toe
laatbaren concurrentiestrijd en levert dan 
ook geene onbehoorlijke mededinging op. 
- Nu bovenvermelde stelling in de vorige , 
instantie niet is aangevoerd - aldaar be
rustte de vordering mede op verwarringsge
vaar - kan h et tot het Hof gerichte verwijt 
van gemis aan motiveering geen doel tref
fen. 5 Maart 1943. 

- Arrest van deJ'l H.R. (Rv. artt. 398-429; 
Merkenwet art. 9.)- Wanneer het Bureau 
de inschrijving van een ingezonden merk 
weigert en de inzender zich tot den 
rechter wendt, opdat de inschrijving worde 
bevolen, zal deze zoodar.ig bevel niet ver
mogen te geven, indien h et gebruik van 
het merk in strijd zoude zijn met de open
bare orde, onverschillig de gronden, welke 
het Bureau voor de weigering heeft aange
voerd. - 's Hofs beslissing, qat het gebruik 
van het merk "Vitamin-Gustin" mislei
dend zoude zijn, is van feite/ijken aard en 
kan in cassatie niet worden aangetast. 

9 April 1943. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet artt. 3 en 9.) - Ten onrechte heeft het 
Hof aangenomen, dat voor het al dan niet 
weigeren van de inschrijving, wegens gemis 
van onderscheide nde kracht van een in het 
merk gebezigd woord, het tijdstip van de 
inzending ter inschrijv ing beslissend is. 
Het eerste gebruik is, ingevolge art. 3 Mer
k enwet beslissend. Indien ten tijde van het 
eerste gebruik een woord geschikt was voor 
merk en dus het recht op het merk is ont
staan, kan dat eenmaal verkregen recht 
niet teloor gaan door de omstandigheid, 
dat later, ten tijde van de inzending, het 
,voord zijne onderscheidende kracht had 
verloren. De desbetreffende in cassatie op
geworpen grief kan echter niet tot vernie
tiging van het arrnst leiden, omdat het Hof 
mede heeft aangenomen, · dat het woord 
" schlagfest·• steeds eene eigenschap van de 
waren, w aarvoor het bestemd is, zal aan
geven, waarbij het onverschillig is, of het 
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woord tevoren niet, of niet voor dat doel 
werd gebruikt. - 's Hofs oordeel, dat door 
het opnemen van een ondeugdelijk element 
in het merk het dndeugdelijk woord zou 
worde:1 gerr,onopoliseerd ten behoeve van 
den rechthebbende op dat merk, is onjuist. 
Ook een andere kan met dat woord eene 
eigenschap van zijne waren aanduiden. 
Evenzeer is onjuist 's Hofs beslissing, dat 
de omstandigheid, dat een deel van het 
merk uit ondeugdelijke materie bestaat, 
terwijl het merk voor het overige wel on~ 
derscheidend vermogen heeft , aan het 
merk als geheel zijn onderscheidend ver
mogen ontneemt en 'dit tot ondeugdelijke 
materie stempelt. Nu door het Bureau niet 
is betwist, dat het woord ,,Herbol" onder
scheidend vermogen heeft, was voor weige
ring van inschrijving op grond van art. I 
van het Unieverdrag ten deze geen plaats 
en beveelt de Hooge Raad, doende wat het 
Hof had behooren te doen, alsnog de in
schrijving. [Anders Proc.-Gen. Berger]. 

1 I Juni. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Merken

wet art<t. 3, 4, Io.) - De inschrijving van 
een merk behoeft zich niet te beperken tot 
ééne soort van waren. Het tegendeel valt 
niet a'f te leiden uit de omstandigheid, da-t 
art. 4 v erlangt de vermelding v an de "soort 
van waren" (in het enkelvoud), omdat 
daarmede slechts een minimum-eisch 
wordt gesteld, waaraan de ~ inschrijving 
moet voldoen. Voorts wijst niets er op, dat 
wel zoude zijn toegelaten eene gespecifi
ceerde inschrijving voor een aantal rnèt 
name vermelde soorten van waren en niet 
eene inschrijving, waarbij in een verzamel
begrip onderscheidene soorten van waren 
worden samengevat. Bij de inschrijving 
mag slechts de eisch wo,den gesteld, dat 
het gekozen begrip voldoende duidelijk en 
bepaald is, terwijl in eene materie als de 
onderhavige in het bijzonder valt te letten 
op hetgeen internationaal gebruikelijk is. 
Het Hof heeft dus - bij het v erzoek van 
requestrante, rechthebbende op het merk 
met hoofdbestanddeel van het woord ,,]mi" 
voor "chemisclw producten voor industri
eele doeleinden" tot doorhaling van het 
merk "Nimi'' van gerequestreerde voor 
"v.erven, lakken, vernissen, plamuur en 
verfoliën" - ten onrechte zijne beslissing 
laten afhangen hiervan, of de omschrijving 
van het merk van requestrante voldoet aan 
het criterium van ééne soort van waren te 
omschrijven. [Anders Proc.-Gen. Berger 
met betoog, dat aan de inschrijving van een 
merk voor eene te vaag omschreven soort 
of te vaag omschreven soorten van waren 
geen gebruik van dat merk voor eenige be
paalde waar of soort van waren kan wor
dén afgeleid, zoodat door zoodanige in
schrijving zonder meer het recht op het 
merk niet kan zijn verkregen]. - Bij het 
tweede middel klaagt requestrante erover, 
dat het Hof - bij zijn oordeel over het 
verwarringsgevaar - eene onjuiste opvat
ting huldigt omtrent hetgeen tot éénzelfde 
soort van w aren kan worden gerekend. Deze 

grief kan echter niet met vrucht voor het 
eerst in cassatie worden aangevoerd, nu 
dienaangaande bij het Hof geen feiten zijn 
voorgedragen, die voor het verschil van 
opvatting tusschen het Hof en requestrant 
van beteekenis zouden zijn. [Anders Proc.
Gen. Berger, met betoog, dat het Hof fei
telijk heeft beslist, dat geen verwarrin.g,s
gevaar bestaat en overigens 's Hofs beslis
sing juist is]. 25 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 
398-429; Merkenwet art. m.) - Uit 
's-Hofs beschikking blijkt riiet, dat het 
Hof bij de vergelijking der beide merken 
niet is uitgegaan van den indruk, dien de 
merken als geheel op het publiek kunnen 
maken; immers di t volgt geenszins uit de 
beschouwing door het Hol gewijd aan de 
eigenaardigheid der onderdeelen, waaruit 
de merken zijn samengesteld en den val 
van den klemtoon, daar de indruk van het 
merk in zijn geheel mede bepaald kan wor
den door de afzonderlijke onderdeelen. -
's-Hofs beslissing, dat de beide woordmer
ken bij uitspraak een klemtoon dragen, die 
bij elk dezer merken geheel verschillend 
valt, is feitelijk en in cassatie onaantast
baar. Voorts gaat het middel ten onrechte 
ervan uit, dat voor den val van den klem
toon van een woordmerk een vaste uit
spraak zou zijn uitgesloten. 23 Juli . 

Militaire Zaken. 
- Tiende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de v oor
malige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aarizien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S .500. 5 April. Blz. 13. 
- Elfde Uitvoeringsbeslui t van den Commis

saris voor de belangen van de voormalige 
Nederlandsche Weermacht nopens maat
regelen ten aanzien -van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk per
soneel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. 

S. S .501. 5 April. Blz. 14. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Reglement militaire landmacht 
art. 34.) - Eischer was met ingang van 
I Juli I939, met benoeming tot kolonel, 
eervol ontslagen en gepensionneerd, op 6 
November I939 weder in dienst gesteld als 
kolonel, als zooda,nig -tot IS Juli I940 in 
actieven dienst gebleven en van IS Mei 
tot en met 9 Juli I942 in krijgsgevangen
schap geweest. Over Jaatstvermeld tijdvak 
had hij recht on zijn dienstsalaris in den 
laatstelijk door hem bekleeden rang; hij 
ontvangt salaris naar reden van de aan
vangswedde van kolonel; zijn bezwaren, 
dat zijn vroegere diensttijd niet wordt me
degeteld, worden afgewezen; hij heeft im
mers niet als kolonel doorgediend. 

6 Mei I943· 
- Twaalfde Uitvoeringsbesluit van den 

Commissaris voör de belangen van de voor_ 
malige Nederlandsche Weermacht nooens 
maatregelen ten aanzien van de bezi:ildi-



M-0 ALPHABETISCR REGISTER 1943 22 

ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.502. 20 October. Blz. 14. 
Motor- en Rljwlelreglement. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, in zake 
de verlichting van bespannen voertuigen 
en handwagens. 

Aanv. Stct. 53. 17 Maart. Bl2. 33. 
Motorrljtulgenhelastlngwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

539; Motorrijtuigenbelastingwet artt. 17, 
24.) - Art. 24 Motorrijtuigenbelasting
wet bepaalt, dat feiten, strafbaar volgens 
de bepalingen dezer wet vanwege den Mi
nister van .Financiën vervolgd worden op 
de wijze omschrl'ven in 6e titel van boek 
IV Sv. Nu uit het proces-verbaal der te
rechtzitting bliikt, dat de 0. v. J. ook als 
vervolgend orgaan is opgetreden zal deze 
in zijne vervolging niet-ontvankelijk moe
ten worden verklaard. - ( Anders Adv.
Gen. Rombach, die concludeerde tot ver
nietiging wegens schending van tal van 
substantieele vormen.) - Uit de genoem
de bewijsmiddelen heeft de rechter kun
nen afleiden, dat req. was "houder" van 
het bedoelde motorrijtuig en dat hi_i daar
mede heeft "doen ri}den". - Ten on
rechte stelt het 2e middel, dat het bewijs 
uitsluitend is aangenomen op de verkla
ringen van de,n verdachte. 12 Januari. 

Nljverheldsonderwljs. 
- I nstructie van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoedi~g, We
tenschap en Kultuurbescherming Afd. 
N.O., No. 17842, no. 56 O.W.K., houdende 
wijziging van het Subsidievoorwaardenbe
sluit Leerlingstelsel N.O. 1937 (Besluit van 
den 14den September 1936, Staatsblad no. 
372, tot uitvoering van artikel 39, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet). 

Aanv. Stct. 151. 17 Mei. Blz. 43. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming, betref
fende wijziging en aanvulling van het Sala
risbesluit N .O. 1935 (K. B. van 28 Augus
tus 1935, Staatsblad no. 518). 

Aanv. Stct. 177. 2 Juni. Blz. 57. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescheryning, tot wijzi
ging van diens besluit van 30 Maart 1942 
(Ned. Stct. no. 62/1942) betreffende in
schrijving en overschrijving van leerlingen. 

Aanv. Stct. 129. 25 Juni. Blz. 61. 
-- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming, No. 263 
O.W.K., betreffende aanvulling van het 
Rechtspositiebesluit N.O. 1935 (Konink
lijk besluit van 6 Augustus 1935, Stbl. No. 
501, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 25 Augustus 
19,p , No. 240 O.W.K.) . 
Aanv. Stct. 1944 20. 17 Dec. Blz. 121. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming N.O. , No. 
21007, betreffende aanvulling van het Sa
larisbesluit N.O. 1935 (Koninklijk Besluit 
van 28 Augustus 1935, Stbl. no. 518, laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming van 2 Juni 1943). 
Aanv. Stct. 250. 21 December. Blz. 122 . 

Octroolw1>t. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 

art,t. 30, 43.) - Naar het gemeene recht 
gaat hij, die, zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, overigens bewust eens anders recht 
aantast, slechts dan vrij uit, als het aan
nemelijk is, dat hij redelijkerwijs van zijne 
onbevoegdheid tot handelen, geen kennis 
kon dragen. 's Hofs uitlegging van art. 43 
O_. W. - waarbij bovengenoemde vraag 
bevestigend wordt beantwoord (Red.) -
leidt tot een zoo zeer afwijkend standpunt, 
dat deze, zonder bepaaldelijk aan den wet
tekst of zijne geschiedenis te ontleenen 
gronden, niet kan worden aanvaard. Noch 
de tekst van het voorschrift, noch de ge
schiedenis geeft aan 's Hofs opvatting 
steun. Veeleer is het aannemelijk, dat bo
vengenoemde vraag, bij het totstandkomen 
der wet niet onder de oogen is gezien. -
De territoriale werking der Octrooiwet 
heeft tot gevolg, dat een in het buitenland 
in het verkeer brengen door den houder 
van een Ned. ostrooi ziine rechten uit dit 
octrooi onverlet laat. Van een rechtmatig 
in het verkeer brengen in den zin van art. 
30, 2e Jid Octrooiwet kan dan ook slechts 
dan sprake zijn, indien dit in het verkeer 
brengen in Nederland heeft plaats gehad. 
Evenvermeld voorschrift geeft aan den 
lateren verkrijger van het geoctrooieerde 
voortbrengsel een recht tot afweer tegen
over den octrooihouder, maar dan zal ook 
den lateren verkrijger, wanneer hij zich er 
op beroept, dat het voortbrengsel recht
matig in het verkeer is gebracht, de juist
heid dier bewering, ingeval van tegen
spraak, hebben te bewijzen. 25 Juni. 

Onilernemlngsbelastlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën, B.Z. No. 1, B.B .. 
betreffende vaststelling van het vermenig
vuldigingscijfer voor het heffen van de on
dernemingsbelasting voor het belastingjaar 
1943. Aanv. Stct. n9. 7 Juni. Bl2. 58. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding,-Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 9 O.W. 
K., betreffende aanvulling der leerplannen 
voor de openbare gymnasia en hoogere 
burgerscholen. 

Aanv. Stct. 15. 22 Januari. Bl2. 6. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Wetens 
schap en Kultuurbescherming, No. II 0. 
W.K., tot wijziging van de Hooger-onder
wijswet met betrekking tot het onderwijs 
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in de Hebreeuwsche taal aan de openbare 
gymnasia. 

Aanv. Stct. 20. 26 Januari. Blz. 14. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 12 0 . 
W.K., tot wijziging van het leerplan voor 
de openbare gymnasia, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 7 Jum 1919 (Staat~blad 
no. 213), zooals dit laatstelijk is gewijzigd, 
met betrekking tot het onderwijs in de 
Hebreeuwsche taal. 

Aanv. Stct. 20. 26 Januari. Blz. 15. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financië,1 , no. 
19, tot uitvoering van het Besluit school
geld middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs 1942 (Beschikking Schoolgeld
heffing 1942). 

Aanv. Stct. 56. II Februari. Blz. 22. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming ter beveili
ging van de orde aan universiteiten en 
hoogescholen. 

S . S.351. rn Maart. Blz. 7. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming betreffende 
het onderwijs in de vliegtuigbouwkunde 
aan de Technische Hoogeschool te Delft. 

Aanv. Stct. 152. 13 April. Blz. 36. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschermi1~ No. "4d. 0. 
W. K., tot aanvulling en wijziging van het 
Academisch Statuut (promotierecht van 
oud-hoogleeraren en lectoren. 

Aanv. Stct. 87. 30 April. Blz. 38. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departeme~t van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, tot wijzi
ging van diens besluit van 30 Maart 1942 
(Ned. Stct. no. 62/1942) betreffende in
schrijving en overschrijving van leerlingen. 

Aanv. Stct. 129. 25 Juni. Blz. 61. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, W eten
schap en Kultuurbe~cherming tot aanvul
ling van het Besluit No. n6/1940 betref
fende de gelden, verschuldigd wegens het 
bijwonen der lessen aan de Rijksuniversi
teiten en de Technische Hoogeschool te 
Delft. S . S.352. 16 October. Blz. 8. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 221 
O.W.K., ter uitvoering van de Hooger
onderwijswet (wijziging van het program
ma voor het eindexamen der openbare en 
der ingevolge artikel 157 der Hooger-on
derwijswet aangewezen bijzondere gymna
sia en het daarmede_ gelijkgesteld exarr.en, 
vermeld in artikel 12 der Hooger-ondc,r
wijswet, zoomede van het leerplan d.)r 
openbare gymnasia) en ter uitvoering van 
de Middelbaaronderwijswet (wijziging van 
de programma's voor de eindexamens der 
opeobare hoogere burgerscholen met vijf
jàrigen cursus en der ingevolge artikel 

45tredecies der Middelbaar-onderwijswet 
aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen en vierjarigen cur
sus en van de programma's voor de exa
mens, vermeld in artikel 55, 2de lid, der 
Middelbaar-onderwijswet, zoomede van 
het leerplan der openbare hoogere burger
scholen) . 
Aanv. Stct. 235. 22 November. Blz. rr2 . 

Onderwijs. (Middelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurb.escherming, No. 9 O.W. 
K., betreffende aanvulling der leerplannen 
voor de openbare gymnasia en hoogere 
burgerscholen. 

Aanv. Stct. 15. 22 Januari. Blz. 6. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, no. 
19, tot uitvoering van het Besluit school
geld middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs 1942 (Beschikking' Schoolgeld
heffing 1942). 

Aanv. Stct. 56. rr Februari. Blz. 22. 
- Arrest Vfill den Hoogen Raad. (Rv. art. 

820; Middelb. Onderwijswet a,:t. 37.) -
De onderhavige verordening brengt mede, 
dat het schoolgeld kan worden geheven 
van den vader, ook in geval de vader inge
volge beschikking Pres. Rb., als bedoeld in 
art. 820, lid 2, Rv., een zeker bedrag aan 
zijn echtgenoote moet betalen en betaalt 
voor het onderhoud van het kind. - Be
teekenis van art. 4 lid 1 onder b der veror
dening. - Nu de kinderen gedurende den 
cursus de school hebben bezocht, moeten 
zij krachtens art. 4 lid 1 onder a der veror
dening voor dien cursus als leerlingen wor
den aangemerkt, ook al vond dit schoolbe
zoek plaats ingevolge den wil der moeder, 
bij wie de kinderen krachtens beschikking 
van den Pres. v erblijf hielden, doch in 
strijd met den uitgesproken wil van den 
vader. - Zie de R. v. B. omtrent den over
gang van de uifoefening der ouderlijke 
macht op de moeder. zo Maart 1943. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, tot wijzi
ging van diens besluit van 30 Maart 1942 
(Ned. Stct. no. 62/1942) b etreffende in
schrijving en overschrijving van leerlingen. 

Aanv. Stct. 12g. 25 Juni. Blz. 61. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Rotterdam. (Wet Middelbaar Onderwijs 
art. 29_; Ambtenarenwet 1929 art. 58, re 
lid.) - D e burgemeester van R . bezat de_ 
bevoegdfieid de directrice eener gemeente
lijke H .B .S . te schorse,n, doch van die be
voegdheid is te dezen misbruik gemaakt, 
nu zij is aangewend tegen klaagster op 
dezen grond, dat klaagster geen gevolg 
heeft gegeven aan zekere opdracht van den 
wethouder van Onderwijs; die opdracht 
nl. hield verband m et een verzoek van den 
Secretaris-Generaal 0 ., W. en C., waarom
trent de wethouder in het onzekere ver
keerde, of zijn bemiddeling tusschen dat 
rijksorgaan e n klaagster wel op prijs werd 
gesteld. Het bestreden Schorsingsbesluit 
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werd genomen, nadat was gebleken, dat die 
bemiddeling niet noodig werd geacht. 

28 Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 22I 
O.W.K., ter uitvoering van de Hooger
onderwijswet (wijziging van het pro&ram
ma voor het eindexamen der openbare en 
der ingevoli;e artikel I57 der Hooger-on
derwijswet aangewezen bijzondere. gymna
sia en het daarmede gelijkgesteld examen, 
vermeld in artikel I2 der Hooger-onder
wijswet, zoomede van het leerplan der 
openbare gymnasia) en ter uitvoering van 
de Middelbaaronderwijswet ( wijziging van 
de programma's voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen met ~jf
jarigen cursus en der ingevolge artikel 
45tredecies der Middelbaar-onderwijswet 
aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen en vierjarigen cur
sus en van de programma's voor de exa
mens, vermeld in artikel 55, 2de lid, der 
Middelbaar-onderwijswet, zoomede van 
het leerplan der openbare hoogere burger
scholen). 
Aanv. Stct. 235. 22 November. Blz. u2. 

- Wijziging en Aanvulling Koninklijk be
sluit van I9 Augustus 1926 (Stbl. no. 309). 
No. 229 0.\V.K. 
Aanv. S tct. 1944 39. 6 Dec. Blz. u9. 

9nderwij8. (Lager) _ 
·- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 10 0 . 
W.K., houdende wijziging van de Lager
onderwijswet I9.ao. 

Aanv. Stct. 15. 22 Januari. Blz. 6. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten~ 
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 96.) - Nu moet wor
den geoordeeld, dat de mogelijkheid groot 
is, dat het aantal leerlingen der onderwer
pelijke school gunstig zou zijn beïnvloed 
tengevolge van waterstaatkundige verbe
teringen in den omtrek, indien niet de hui
dige bijzondere omstandigheden waren in
getreden, bestaat er aanleiding om, zoolang 
deze omstandigheden voortduren, de toe
passing van het derde lid van art. 96 niet 
te beëindigen. z3 Mei 1943. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten

schap en Kultuurbescherming, No. 209 0 . 
W.K., betreffende den aanvangsdatum van 
het schooljaar van de scholen voor ge
woon-, voortgezet gewoon- en uitgebreid 
lager onderwijs. 

Aanv. Stct. 235. 21 Juni. Blz. 61. 
- Besluit van den Secretaris-Gen eraal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, tot wijzi
ging van diens besluit van 30 Maart I942 
(Ned. Stct. no. 62/I942) b etreffende in
schrijving en overschrijving van leerlingen. 

Aanv. S tct. I29. 25 Juni. Blz. 61. 
- Besiuit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten-

schap en Kultuurbescherming, No. 103a 
O.W.K., tot verlenging van den werkings
duur van eenige bepalingen inzake de be
voegdheid om onderwijs te geven in de 
Duitsche taal. 

Aanv. Stct. I9I. 21 Juli. Blz. 81. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 55ter j 0

• art. 72.) -
Hoewel aan de vervanging van de in het 
gebouw eener openbare school destijds aan
wezige stoomverwarming door een centrale 
warmwaterverwarrning het karakter van 
verandering van inrichting in zeker opzicht 
niet kan worden ontzegd, moeten toch de 
kosten dezer vervanging in ander opzicht 
veeleer als uitgaven wegens instandhouding ) 
worden aangemerkt. Onder deze omstan
digheden is het rèdelijk, de kosten deels als 
uitgaven wegens verandering van inrich
ting, deels als uitgaven wegens instandhou
ding te beschouwen. 26 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en kultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet 1920 art. 101ter.) - Nu niet is 
komen vast te staan, dat het defect raken 
van den ketel der centrale verwarming van 
de bijzondere school aan verwaar/oozing 

' van onderhoud of ondeskundige behande
ling zou moeten worden toegeschreven en 
de aanzienlijke uitgave voor reparatie be
zwaarlijk geheel had kunnen worden be
streden uit de te vormen reserves der ver
goeding over het loopend vijfjarig tijdvak, 
daar de vergoeding per leerling, bedoeld in 
art. 1oz, se lid dermate laag is geweest, dat 
daaruit bez1vaarlijk een toereikende reser
ve kon worden gevormd, bestaan er ter
men, het schoolbestuur in de reparatiekos
ten voor de helft tegemoet te komen. 

26 Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet 1920 art. 97 j 0

• art. 89.) - Uit 
den eisch van art. 89 2e lid, dat hef! leer
plan niet door den Onderwijsraad als niet 
voldoende aan de wettelijke vereischten 
mag zijn afgekeurd, volgt dat, zoolang een 
leerplan niet door dien raad is afgekeurd, 
het als aan die voorschriften voldoende 
moet worden beschouwd. Tot zoolang kan 
de school niet worden beschouwd als niet 
te hebben voldaan aan het vereischte van 
art. 89 2e lid. Ook daarna is er i.c. geen 
aanleiding aan het schoolbestuur de ver
goeding te onthouden, aangezien dit be
stuur, nadat het van de besli'ssing van den 
Onderwijsraad had kennis gekregen, aan
stonds een overeenkomstig die beslissing 
gewijzigd leerplan bij den inspecteur heeft 
ingediend. 14 September. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming en 
van Binnenlandsche Zaken. (Lager On
derwijswet 1920 art. 22 bis) . - De duide
lijke bewoordingen van het besluit van den 
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burgemeester gedoogen geen andere op
vatting dan dat dit besluit strekt tot op
hefling van de school. Hieraan kan niet 
worden afp,edaan door een beroep op een 
niet in het besluit tot uitdrukking geko
men bedoeling van den burgemeester, zoo
dat besluit niet - ook niet ten deele -
kan worden opgevat als een toepassing 
van art. 22bis tweede lid. Het besluit had 
eerst genomen kunnen worden na toepas
sing van de in art. 22 bis tweede Jid voor
geschreven procedure, die in casu niet is 
gevolgd. Derhalve kon het besluit niet 
voor goedkeuring i,n aanmerking komen. 
Het besluit van de.n Commissaris der pro
vincie, waarbij het besluit van den burge
meester wordt goedgekeurd, voorzoover 
het een toepassing is van art. 22bis tweede 
Jid en daaraan goedkeuring wordt onthou
den, voorzoover het geacht zou kunnen 
worden een toepassing te zijn van art. 22 
eerste lid, is dus in strijd met de wet. 

I2 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet z920 art. s,s bis.) - Wel 
moet de vernieuwing van het dak der 
school, welke noodzakelijk was geworden 
tengevolge van een bij den bouw gemaaRte 
constructiefout, worden aangenwrkt als 
verbouw en verandering van inrichting, 
doch anderzijds mag niet worden voorbij
gezien, dat door deze vernieuwing de ge
wone onderhoudswerkzaamheden ten be
hoeve van het dak, welke na 3 of 4 jaren 
zouden hebben moeten plaats hebben, 
thans niet eerder dan over tenminste 20 ja
ren zullen noodig zijn. Onder deze omstan
digheden is het redelijk, in het onderha
vige geval de kosten der dakvernieuwing 
deels als uitgaven wegens verandering van 
inrichting, deels als uitgaven wegens in
standhouding te beschouwen. 

8 December. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Wet van 28 Mei z925,. S. 2I6 art. 
LXXXVII. Lager Onderwijswet z920 art. 
z25.) - Art. LXXXVII der wet van 28 
Mei z925 S. 2z6 is opgenomen ten be-

1>.oeve van hen, te wier aanzien in het ge
heel geene wachtgeldrep,eling bestaat, en 
niet ten behoeve van hen, die krachtens 
een bestaande rijkswachtgeldregeling van 
wachtgèld uitdrukkelijk zijn uitgesloten. 
Derhalve kan aan een onderwijzer aan een 
bijzondern lagere school, uitsluitend belast 
m.et het geven van onderwijs in vak i, welk 
vak in art. r25 se lid L.O.-wet z920 uit
drukkelijk is uitgesloten, op grond van 
eerstgenoemd wetsartikel geen wachtgeld 
worden toegekend. z6 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Dep.irtement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 3I9 
O.W.K., tot wijziging van artikel 2 , twee
de lid, der Lager-onderwijswet I920, enz. 
Aanv. Stct. 1944. 22 23 Dec. Blz. I24. 

Onderwijs. (Dultsche scholen) 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, betreffende 
het toepasselijk verklaren van de Pe,~sioen
wet I922 (Staatsblad no. 240) en van het 
"Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers" op de leerkrachten, werk
zaam aan onder het bestuur van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied staande Duitsche scholen. 

Aanv. Stct. I27. 2I/28 Juni. Blz. 60. 
Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Genetaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Loonadministratiebesluit 
Ongevallenwet I92I, Staatsblad I930, no. 
207, en het Loonadministratiebesluit Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, 5taats
blad 1932, no. 208. 

Aanv. Stct. 6. 7 Januari. Blz. 3. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van de Ongevallenwet 192I en de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Aanv. Stct. 6. 7 Januari. Blz. 4. 
- _ Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken he
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stct. 163. 7 Mei. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de ongevallenverzekering van 
Nederlanders, in dienst van de National
sozialistische Deut~che Arbeiterpartei, Ar
beitsbereich in <;len Niederlanden. 

Aanv. Stct. 204. 17 Mei. Blz. 44. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende den verzekeringsplicht ten aan
zien van werkzaamheden, verricht in 
dienst van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied. 

Aanv. Stct. 204. I3 Juli. Blz. 63_ 
- Besluit van dien Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende ongevallenverzekering van laad
ploegen. 

Aanv. Stct. 185. 24 Juli. Blz. 82. 
·- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende afwijking van eenige bepalingen 
der Ongevallenwet 1921 ten aanzien van 
arbeiders, werkzaam in dienst van of voor 
de '.,Einsatz Holland der Organisation 
Todt". 

Aanv. Stct. 186. 10 Augustus. Blz. 88. 
- Besluit van den Secretazis-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van de Ongevallenwet 
1921. 
Aanv. Stct. 214. 23 Augustus. Blz. 95. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, 
No. 342g, Afd. A.V., tot wijziging van een 
beschikking ter uitvoering van de Onge
vallenwet 1g21. 

Aanv. St t . 182 . 13 Sept. Blz. 102. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
bepaling van het tijdstip, waarop zijn be
sluiten van 23 Augustus 1943, houdende 
wijziging van de Ongevallenwet 1921, van 
de Land- en Tuinbo wongevallenwet 1922, 
van artikel 41 der Ziektewet en van het 
Koninklijk besluit van II Juni 1923, Stbl. 
no. 258, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel go, derde lid. der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, in werking zul
len treden. 
Aanv. Stct. 227. 20 November. Blz. 1n. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken betreffende de ongevallenverzekering 
van Nederlanders, in dienst van de Na
tional-sozia1istische Deutsche Arbeiterpar
tei , Arbeitsbereich in den Niederlanden. 
Aanv. Stct. 1944 79. 27 Dec. Blz. 125. 

Onrechtmatige overheldsdaad. 
- Arrest ,·an den Hoogen Raad. (B. W . art. 

1401 ( onr. overheidsdaad); Rv. artt. 398-
429.) - De al of niet oirbaarheid van het 
door de gemeente kiezen van de goedkoo
pere methode om het vuilwatervraagstuk 
op te lossen is belichaamd in twee stellin
gen van he t cassatiemiddel, welke stellin
gen echter niet voor het eerst in cassatie 
kunnen woräen onderzocht, aangezien 
de beslissing daaromtrent afhangt van 
een onderzoek mede van feite/ijken aard. 
- Het kiezen van de goedkoopere methode 
kan, uit het oogpunt der te behartigen ge
meentebelangen, heel goed gerechtvaardigd 
en zelfs geboden zijn, maar dit sluit niet 
uit, dat tegenover den eigenaar van een be
dreigd perceel de eventueel nadeelige ge
volgen, die daaruit voor dezen mochten 
voortvloeien, voor rekening der gemeente 
behooren te komen. In hare verhouding 
tot dezen eigenaar kan de gemeente, indien 
de gekozen maatregel faalt , niet met vrucht 
beweren aan hare verplichting de zorgvul
digheid in acht te nemen, welke in het 
maatschappelijk verkeer ten aanz ien van 
diens eigendom betaamde, te hebben vol
daan. Het Hof heeft dan ook terecht be
slist, dat de gemeente zich thans niet te 
harer rechtvaardiging beroepen kan p 
later gerezen moeilijkheden ( noodtoe
stand), die het gevolg zijn van een inder
tijd gekozen gedragslijn, ten aanzien waar
van der gemeente door den eigenaar, aan 
wien overlast wordt aangedaan, een ver
wijt kan worden gema;,kt. 

Onteigeningswet. 
19 Maart 1943. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - De omstandigheid, dat de 
Rechtb. het renteverlies op .het in den 
ruwen grond geïnvesteerde kapitaal groo
ter oordeelde dan door de deskundigen was 
aangenomen, behoefde geenszins mede te 
brengen, dat de Rechtb. niet ongewijzigd 
kon overnemen de door de deskundigen ge
dane schatting van de kosten van wegver
harding, plantsoenaanleg en wegbep/an-

ting, met inbegrip van het daarop te lijden 
renteverlies ( productiekosten). [ Anders 
Adv.-Gen. Holsteijn .] - De grieven om
trent de berekening van de contante waar
de van den grond kunnen niet tot cassatie 
leiden. Zie nader het arrest. ( Red.) - On
juist is de opvatting der Rechtb., dat den 
onteigende tengevolge van de onteige
ning niet alleen vermogensschade opkomt 
ten bedrage van de verkoopwaarde, doch 
mede ten bedrage van de op den verkoop 
vallende kosten. 6 J anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 
31)8-42.9: Onteig.wet art. 40.) ·- ln het 
vonnis der Rechtb. wordt gemist hetgeen 
r,oodig is om de door de Rechtb. verrichte 
waardebepaling te kunnen toetsen. Het 
houdt dus niet in de gronden, waarop het 
berust. - lToorts heeft de Rechtb. beslist, 
dat verweerder nog als vermogensschade, 
boven de verkoopwaarde van het goed, de 
overdrachtskosten vergoed moet krijgen, 
omdat hij reeds eigenaar is. llier vermeldt 
de Rechtb. wel de gronden der beslissing, 
maar de opvatting der Rechtbank is on
juist. - Nu verweerder zich ten aanzien 
van het eersto middel heeft gP.refereerd, 
moet hiermede bij de beslissing omtrent de 
proceskosten worden rekening gehouden. 
Zie nader het arrest. 10 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 
59; Onteig.wet art. 40. ) - Het uitgangs
punt van het middel, dat de Rechtb., bij 
de schatting van de gebouwen, de prijs
drukkende bepalingen van Besluit no. 219-

. 1940 niet in acht had mogen nemen, om
dat het Besluit no. 101-1942 op de onder
havige onteigening niet toepasselijk zou 
zijn, is onrl.,,ugdelijk, vermits, indien krach
tens art. 1 van Besluit no. 219- 1940, :moals 
dit artikel bij Besluit no. 103-1942 werd 
gewijziRd, de onderwerpelijke • Rebouwen 
onder de bepalingen van dat Besluit val
len, de Rechtb. bij bedoelde schatting ook 
terecht rekening heeft gehouden met den 
invloed, welken die bepalingen op de waar
de der gebouwen uitoefenen, ook al zou het 
Bes_luit no. 103-1942 op de onderhavige 
onteigening niet rechtstreeks toepasselijk 
zijn. De beslissini.l, dat de gebouwen -
waaronder be{J,repen het woonhui~ - voor 
landbouwdoeleinden zijn ingericht en tot 
uitoefening van het landbouwbedrijf die
nen, is van feite/ijken aard. De door des
kundigen in hun rapport opgenomen be
schrijving van de gebouwen maakt deel 
uit van de overwegingen der Rechtb. en 
bevat dus de motiveering van bedoelde 
beslissim~. - Eischer is 72 jaar oud, is met 
een bejaarde vrouw gehuwd, heeft geen 
kinderen en placht f 800 per jaar in zijne 
boerderij te verdienen. De Rechtb. nam 
aan, dat hij nog 8 jaren zijn bedrijf zou 
kunnen uitoefenen, doch stelde omtrent 
zijn wil om zulks te doen niets vast. Even
min is komen vast te staan, dat hij, de vrije 
beschikkinR verkrijRende over een bedrag 
van I 15,600, daardoor in een linantieelen 
toestand zou geraken, die geen levensmo-
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gelijkheid biedt. De Rechtb. heeft niet ge
handeld in strijd met de bij het middel 
vermelde wetsartt. door niet op den enke
len grond van het winstgevend karakter 
en de levensvatbaarheid van eischers be
drijf hem de middelen toe te kennen om 
zich nieuwe gebouwen tot voortzetting van 
dat bedrijf aan te schaffen. Dat het onder
havige bedrijf Reschikt zoude zijn om aan 
derden te worden overgedaan en door de
zen te worden voortgezet, staat niet vast, 
zoodat de desbetreffende grief feite/ijken 
grondsla~ mist . 3 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet ont
eigening artt. 40, 52.) - Voorziening in 
cassatie staat alleen open tegen de in art. 
52 Ont.wet bedoelde eindvonnissen en niet 
ook tegen de andere, met betrekking tot 
het geding tot onteigening te wijzen von
nissen, daargelaten dan de in art. 26 be
doelde uitsprak(ln in hooger beroep. 
Eischer niet-ontvankelijk verklaard in zijn 
beroep in cassatie tegen het vonnis der 
Rechtb. houdend verzoek om nadere voor
lichtintj aan de deskundigen. - Voorzoover 
het middel stelt, dat het vonnis niet de 
gronden bevat, waarop het rust, daar de 
overwegingen der Rechtb. geheel onbegrij
pelijk zouden zijn, mist het feitelijken 
grondslag. Deze grief kan dus niet tot cas
satie leiden, daargelaten, of zij, gelijk door 
verweerder is betoogd, reeds op h et .niet
. aanhalen van art. 2 Onteig.wet zou moeter; 
afstuiten. - Gegrond is de grief, dat _de 
Rechtb., ter bepaling van de toe te kennen 
schadeloosstelling uitgaande van wat een 
gegadigde voor den grond zoude bieden, 
daarbij niet voldoende heeft inachtgeno
men, dat die gegadigde in zooverre een 
denkbeeldige gegadigde moet zijn, dat hij 
zich moet stellen op het standpunt, dat de 
onteigening en het werk, waarvoor deze 
geschiedt, n/et zullen totstand komen. In 
een geval als het onderhavige - zie arrest 
(Red.) - is niet, zooals de R echtb. aan
nam, een uitdrukkelijk wetsvoorschrift 
noodig om de bestemming van het te ont
eigenen goed weg te denken, doch vloeit 
dit rechtstreeks voort uit den eisch, dat de 
invloéd van het werk, waarvoor de ont
eigening . geschiedt, bij de bepaling der 
schadeloossteiling moet worden uitgescha
_keld. De Rechtb. zal dus alsnog de schade
loosstelling moeten bepalen, uitgaande van 
de veronderstelling, dat de verbreede pro
vinciale weg niet tot sta_nd komt. Daarbij 
komt dan mede de vraag aan de orde, in 
hoeverre neemt men aan, dat het werk niet 
wordt uitgevoerd, daarmede eene zoo 
groote mate van waarschijnlijkheid is ge
geven, dat het voor de omgeving reeds 
vastgestelde uitbreidingsplan alsnog zal 
worden gewijzigd, dat met _die waarschijn
lijkheid bij de bepaling van de waarde der 
gronden moet worden rekening gehouden. 
[Anders Adv.-Gen. Holsteijn, met betoog, 
dat de Rechtb. eene zuiver feitelijke be
slissing heeft gegeven "betreffende de door 
een gegadigde aan te nemen houding]. 

· z3 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 
56; Onteig.wet art. 40.) - Uit het vonnis 
blijkt niet, dat de Rechtb. zou hebben aan
genomen dat de andere gronden samen met 
het onteigende één, als bouwterrein te ex
ploiteeren complex vormen en tegelijk met 
het onteigende zouden moeten worden aan
gekocht en in exploitatie gebracht. Het is 
zeer w~l mogelijk, dat de Rechtb. aan een 
geleidelijke exploitatie heelt gedacht in 
dier voege, dat de denkbeeldige gegadigde 
die ande,:e gronden, voorzoover zij thans 
bedrijfsterreinen zijn en in verband daar
mee hoogere waarde bezitten, althans voor
/oopig zou yvillen laten liggen, terwijl hij 
inmiddels tot dadelijke exploitatie als 
bouwterrein van de niet voor bedrijf gebe
zigde gronden zou willen overgaan. - Het 
enkele feit, dat de onteigende partij in on
roerende _goederen handelt, rechtvaardigt 
niet toekenning van de kosten van ,weder
belegging in onroerend goed van hetgeen 
zij als schadevergoeding wegens verliesy an 
het onteigende en waardevermindering van 
het overblijvende ontvangt. - Al zou de 
(in cassatie niet verschenen) verweerder 
t.a.v. de op het 2e middel gegeven beslis
sing als de in het ongelijk gestelde partij 
zijn te beschouwen, toch acht H. R ., nu 
eischer, wat de hoofdzaak betreft, in het 
ongelijk wordt gesteld, voor compensatie 
van kosten geen termen aanwezig . 

z3 October. 
- Arre~_t van den Hoogen Raad. (Rv. art . 

56; Onteig.wet art. 40.) - H et enkele feit 
dat de onteigende partij het onteigende of 
een gedeelte daarvan in eigen gebruik 
heeft, brengt nog niet mede, dat zij als ge
volg van de onteigening tot wederbeleg
ging van hetge~n zij voor de ontneming 
van haar eigendom en waardevermindering 
van het overblijvende ontvangt, zal heb
ben over te gaan en deswege kosten zal 
moeten maken. - Al zou verweerder ( in 
cassatie niet verschenen) t .a.v. de op het 
tweede middel gegeven beslissing als de in 
het ongelijk gestelde partij zijn te beschou
wen, toch acht de H . R., nu eischer, wat de 
hoofdzaak betreft, in het ongelijk wordt 
gesteld, voor compensatie vàn kosten geen 
termen aanwezig. z3 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - De Rechtb. aannemende, dat 
de onteigende partij recht heeft om in de 
toekomst een huis van dezelfde huurwaar
de te bewonen als zij thans tengevolge van 
de onteigening zn.oet rnissen, geeft daarmee 
te kennen, dat, wil zij volledig zijn schade
loos gesteld, haar vergoed behooren te wor
den de meerdere kosten, welke zij tenge
volge van de onteigening nioet maken om 
als voorheen in haar woningbehoefte te 
kunnen blijven voorzien. - Niet is in te 
zien, waarom in dezen zin niet zou mogen 
worden gesproken van een recht der ont
eigende partij om in de toekomst een huis 
van dezelfde huurwaarde te bewonen en 
waarom voor het zich verschaffen van die 
woongelegenheid onder de tegenwoordige 
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omstandigheden niet aankoop van een 
pand, extra uitgaven medebrengende, rede
lijkerwijze noodzakelijk zou kunnen zijn, 
staande te dezen geenszins vast, dat de be
woning bij aankoop duurder uitkomt dan 
bij huur van een pand. - De R echtb. moet 
er van zijn uitgegaan, dat het voor de toe
kenning der bestreden schadeloosstelling te 
dezen geen verschil maakt, dat slechts 2 

der verweerders ten tijde van de onteige
ning de woning in gebruik hebben. Op dit 
punt kan niet voor het eerst in cassatie be
zwaar worden te berde gebracht. 

z3 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 

56; Onteig.wet art. 40.) - De Rechtb . 
heeft kennelijk aangenomen, dat verweer
der alleen dan volledig wordt schadeloos
gesteld, indien hij vergoeding ontvangt 
voor het verlies van de inkomsten uit zijn 
bedrijf van tuinbouwer-ooftkweeker, en 
indien hij in staat wordt gesteld zijn bedrijf 
van lompenhandelaar elders op den ouden 
voet .voort te zetten, waarvoor aankoop 
van een ander pand de redelijke oplossing 
is. - De grief, dat nie t is vastgesteld dat 
als noodzakelijk gevolg der onteigening en 
ter voorkoming van schade noodig is een 
boven de werkelijke waarde van h et ont
eigende uitgaande aankoop van een ander 
pand, mist dus feitelijken grondslag. -
Ten onrechte is onder d e schadeloosstelling 
begrepen het bedrag, waarmee de aankoop
som van een geschikt pand te boven gaat 
de te vergoeden waarde van het in eigen 
gebruik zijnde gedeelte van het onteigende. 
- T erecht vergoeding toegekend voor de 
op den aankoop va1Jende kosten van we
derbelegging alsmede van hypotheekkos
ten. - Ter zake van kosten van doorhaling 
van op het onteigend~ rustende ,hypothe
caire inschrijving kan geen schadeloosstel
ling worden gegeven (artt. 59 j 0

• 96). 
Daarvoor moet een bedrag van f z6.50 wor
den geacht in de betreffende post te zijn 
begrepen. - Uit het vonnis volgt niet, dat 
de Rechtb. zou hebben verwaarloosd, dat 
verweerder met het oog op zijn leeftijd het 
bedrijf van tuinbouwer-ooft/cweeker ook 
zonder de onteigening niet voor den door 
de Rechtb. als normaal aangenomen duur 
zou hebben kunnen voortzetten. Het is 
zeer wel moAelij/c, dat een bepaald bedrijf 
naar zijn aard zonder overplaatsing naar 
elders door den ondernemer nog een nor
malen tijd zou kunnen worden voortgezet, 
terwijl overpalatsing daarvan, gelet op den 
leeftijd van den ondernemer, niet loonend 
zou zijn, - Al zou verweerder, die zich 
omtrent de in cassatie niet gehandhaafde 
posten van schadeloosstelling aan het oor
deel van den H. R. heeft gerefereerd, als 
de op deze punten in het ongelijk gestelde 
partij zijn te beschouwen, omdat hij de 
toekenning dier posten door de Rechtb. 
heeft uitgelokt, toch acht H. R., nu de 
eischer, w at de hoofdzaak betreft, in het 
ongelijk wordt gesteld, geen termen vooT 
compensatie van kosten aanwezig. 

· z3 October. 

Opcnhar e zedelijkhel,!. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van So
ciale Zaken tot wijziging van het Besluit 
No. 183/,941 betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. 

Paclttheslult. 
S. S.209. 9 October. Blz. 4. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij, houdende wijzi
ging en 13anvulling van het Pachtbesluit. 

S. S.200. II Januari . Blz. 1. 
Pensioenen en wachtg·elden. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 2989n, Afd. P . en W., tot wij
ziging en aanvulling van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad no. 240). 

Aanv. Stct. 15. 20 Januari. Blz. 5. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Wachtgeldbesluit art. 6.) - Be
trokkene is na I Mei z94z ( den datum, cnet 
ingang waarvan hij eervol is ontslagen als 
directeur van het gemeentelijke bureau 
voor sociale zaken en in het genot van 
wachtgeld is gesteld) inkomsten gaan ge
nieten ter zake van na dien datum ter hand 
genomen arbeid, nl. de algemeene leiding 
van een cursus voor werk1ioozen, die op 
2z juli z94z is aangevangen. Zijn wacht
geld moet mitsdien op den voet der ge
meentelijke bepaling (te vergelijken met 
art. 6 van het Rijkswachtgeldbesluit) wor
den verminderd. Daaraan doet niet af het 
feit, dat de betrokkene reeds vóór zijn ont
slag door B. en W. was belast met "de voor
bereiding en de algemeene leiding van den 
op te richten cursus"; eerst m.i. v. 2z juli 
z94z toch kon hij de algemee11e leiding op 
zich nemen, daar eerst toen de cursus aan
ving. 27 Mei. 

- Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, betreffende 
het toepasselijk verklaren van de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240) en van het 
"Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers" op de leerkrachten, werk
zaam aan onder het bestuur van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied staande Duitsche scholen. 

Aanv. Stct. 127. 21/28 Juni. Blz. 60. 
Pensioenraad. · 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 1792 I, Afdeeling P. en W., 
tot wijziging van het Koninklijk besluit 
van 17 Februari 1932 (Stbl. no. 53), zoo
als dat laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 12 Augustus 1938 (Stbl. 
no. 1388), tot nadere vaststelling van een 
formatie ten aanzien van het personeel bij 
den Pensioenraad. 
Aanv. Stct. 160. 12 Augustus. Blz. 88. 

Politie. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende de 
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huisvesting en de verzorging van ambte
naren an politie. 
Aanv. Stct. 233 en 234. 17 Sept. Blz. 102. 

Posterlj en giro. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, houdende wijziging van de Bescqik
king No. 98/1940 betreffende het interna
tionale postverkeer (grensverke~r met BeL 
gië en Duitschland). 

S. , S.300. 24 Juni. Blz. 6. 
- Beslissing van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, tot 
wijziging en aanvulling van het Organiek 
Besluit PTT 1928. 

Aanv. Stct. 147. 30 J\lli. Blz. 86. 1 

Provinciaal bestuur. 
-Eerste beschikking ter uitvoering van de 

negende Verordening van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, betreffende bijzondere administra
tiefrechtelijke m:>atregelen. (Provinciale 
indeeling voor VlielandJ:n Terschelling). 

Aanv. Stct. 52. 3 Maart. Blz. 31. 
· - Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. Nr. 3 B.B., tot vaststelling van 
een regeling voor den rechtstoestand van 
de bestuursraden. 

Aanv. Stct. 106. 29 Mei. Blz. 50. 
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën, houdende nadere 
voorzieningen met betrekking tot de fi
nanciën der provinciën. 

Aanv. Stct. 167. 15 Juli. Blz. 70. 
Prijs behe.er schh1g·s besluit. 
- Besluit van den Gemachtigde voor de 

Prijzen, houdende tweede wijziging en aan
vulling van het Prijsbeheerschingsbesluit. 

S. S .875. 24 Juni. Blz. 32. 
PrijHopdrijvlngs- en Harn8terwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

433; Prijsopdrijvings- en Hamsterwet z939 
art. 9 lid z .) - Op grond van het bepaalde 
bij art. 4.,;2 ze Jid j 0

• art. 450 ze lid Sv. 
mag op de ingekomen schriftuur niet wor
den pelet, daar de advocaat die dat stuk 
onderteekende daarbij niet verklaarde tot 
de indiening van die schriftuur bepaalde
lijk te zijn gevolmachtigd, terwijl el,enmin 
van ean biizondere schriftelijke volmacht 
daartoe is gebleken. - Het in de bewezen
verklaring omschrevPn feitelijk handelen 
van req. (te weten dat hij, nadat hij zijn 
handel in aecondenseerde melk had ge
staakt, zij11 winkelvoorraad tot eigen ge
bruik heeft tot zich genomen) is nie,t als 
hoogst onachtzaam en onvoorzichtig in 
strijd met het verbod van art. 9 lid I Prijs
opdrijvings- en Hamstenvet z939 zich ver
schaffen van dien winkelvoorraad te be
schouwen. Volgt ontslag van rechtsvervol
ging. - ( Anders: Adv.-Gen. Ho/steijn). 

z Februari, 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis

• 

scherij, alsmede van den Gemachtig,ie voor 
de Prijzen, tot intrekking van de Pri_isop
drijvings- en hamsterwet 1939. 

Aanv. Stct. 132. 24 Mei. Blz. 44. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

359; Hamsterbeschikking art. 4.) - Het 
bewezenverklaarde, dat req. kaas heeft 
vervoerd "zonder dat dit vervoer vergezeld 
ging van een die hoèveelheid kaas be tref- · 
!end afleveringsbewijs" kan geen andere 
beteekenis hebben, dan dat req. dat goed 
heeft vervoerd zonder dat een afleverings
bewijs de kaas vergezelde. Het Hof heeft 
uit req.'s verklaring, dat hij geen docu
ment, het vervoer dekkend, bij zich had, 
kunnen afleiden, dat hij geen afleverings
bewijs als hiervoren genoemd bij zich had. 
- Req.'s verweer, dat hij niet wist, dat hij 
kaas vervoerde, is een verweer van feite/ij
ken aard, waarover de rechter zich niet uit
drukkelijk behoefde uit te laten. - De 
overweging, dat de opgelegde straf is in 
overeenstemming met den aard van het 
feit en de omstandigheden waaronder het 
is gepleegd, welke overweging kennelijk 
door het Hof uit de aanteekening van het 
vonni's van den Econ. rechter is overge
nomen, voldoet aan den eisch, dat het ar
rest moet geven de bijzondere redenen, die 
de straf hebben bepaald; daarnevens be
hoefde het Hof niet nog afzonderlijk te ver
melden, waarom het de in eersten aanleg 
opgelegde straf niet tuist achtte. - Alsnog 
art. IS Prijsofxlr.- en Hamsterwet z939 
aangehaald in verband met d bijkomende 
straf van verbeurdverklaring. 7 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Ha~ 
sterbeschikking art. z .) - Alle kippeneie
ren zijn distributiegoederen, waarvoor een 
distributieregeling is vastgesteld en waar
voor de beperkende bepaling van art. 4 
Hamsterbeschikking van zo Mei z940 niet 
geldt, tenzij de bepalingen van die distri
butieregeling niet worden nagekomen. -
Adv.-Gen. Rombach: T.a.v. de levens
middelen en huishoudelijke artikelen, waar
voor een distributieregeling is vastgesteld 
terwijl de bepalingen dier regeling niet 
worden nagekomen is art. z der Hamster
beschikking niet op de wet gegrond. 

Raden van Arbeid. 
28 Juni . 

- 'Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van den 13det11 Juli 1934, Stbl. no. 
368, tot vaststelling van bepalingen betref
fende indienstneming door de Raden van 
Arbeid van personeel op arbeidsovereen
komst (Arbeidsovereenkomstenbesluit Ra
den van Arbeid), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 23sten April 
1940, Stbl. no. 845. 
Aanv. Stct. 206. 8 September, Blz. 101. 

Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
de instelling van parketwachters. 

S. S.203. 17 April. Blz. 2. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de rechterlijke vaca tiën. 

S. S.204. 15 Mei. Blz. 3. 
- Arrest van den Hoogen. Raad. (Besluit inz. 

berechting strafzaken rakende econ. leven, 
art. 3; Besluit betr. strafr. onderzoek in 
bepaalde strafzaken, rakende econ. leven 
art. 4.) - Volgens de bepaling van het 2de 
Jid van art. 3 van het Besluit no. 7z-z941 
- welk lid bij Besluit no. 39-z9d2 aan f/et 
artikel is toegevoegd - dat de econ. rech
ter in de zaken, waarin hij bij uitsluiting 
bevoegd is, de beslissingen neemt, opge
dragen aan de raadkamer van de rechtb. , 
is het de econ, rechter, die het bevel tot 
gevangenhouding heeft te geven bij ver
denking van diefstal van vee uit de weide. 

IS Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
het gebruik van rechtsmiddelen in straf
zaken S. S .207. 21 Augustus. Blz. 3. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire strafkamer 
van de arr.-rechtbank te 's-Gravenhage. 

S. S.210. 16 October. Blz. 4. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

427; Besluit S.-G. v. Justitie inz. berech
ting v. strafzaken, rakende econ. leven, 
No. 7z-1941, art. 2.) - Art. 2 sub 6 van 
het Besluit No. 7z-1941 bepaalt, dat de 
Econ. Rechter in eersten aanleg bij uit
sluiting oordeelt over alle misdrijven en 
overtredingen, waartegen straf is bedreigd 
in de voorschriften uitgevaardigd op grond 
van § 1 der verordening No. 15-1940 betr. 
het vervoer van personen en goederen. Op 
grond van § 1 dier verordening is door den 
S.-G. van Waterstaat vastgesteld het Be
sluit No. 47-1941 betr. de uitoefening van 
de sleepvaart in het bezette Ned. gebied, 
waarvan art. 7 voorschrijft, dat bij overtre
ding van de bepalingen van dit Besluit en 
van de ter uitvoering daarvan gegeven 
voorschriften de artt . ., tot en met 6 van 
de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 S. 
528 overeenkomstige toepassing vinden. 
Derhalve wordt overtreding van de voor
schriften bij en ter uitvoering van 'dat Be
sluit gegeven gestraft met de in art. 3 sub 
I van die wet genoemde straf, terwijl in 
datzelfde artikel sub 1 wordt bepaald, dat 
dit feit wordt beschouwd als een overtre
ding. Het is niet van belang of de strafbe
paling met zoovele woorden voorkomt in 
het Besluit No. 47-z94z zelf, dan wel op 
de wijze als hierboven beschreven, in dat 
besluit wordt vermeld. - Nu kennelijk is 
telastge/egd een overtreding van art. 2 
Besluit 47-194z is de Econ. Rechter bij uit
sluiting bevoegd daarvan in eersten aanleg 
kennis te nemen. - Namens 2de req. is 
betoogd, dat< mocht de H. R. het door den 
0. v. J. voorgestelde middel gegrond ver
klaren en den Econ. Rechter alsnog be
voegd oordeelen van de onderhavige zaak 
kennis te nemen, alsdan req. zo,u moeten 
worden ontslagen van alle rechtsvervol-

ging. Nu de Econ. Rechter alsnog zal moe
ten worden bevoegd verklaard vin de on
derhavige zaak kennis te nemen zal aller
eerst de feitelijke rechter hebben te beslis
sen of bewezen is, dat het feit door ver
dachte is gepleegd en zoo ja, of het een 
strafbaar feit oplevert en verdachte des
wege strafbaar is; eerst na een eventueel 
beroep in cassatie tegen die uitspraak zal 
de cassatierechter uitspraak kunnen doen. 
Derhalve heelt dit middel in dezen stand 
van het geding geen zin en kan dus geen 
doel treffen. 29 November. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken, 
Justitie, Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van wettelijke voor-
schriften. , 
Aanv. Stct. 24~. 4 December. Blz. n8. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
rechtspraak met enkelvoudige kamers. 

S . 1942 S.216" 18 December. Blz. 33. 
- Beslui t van den Secretaris-'Generaal van 

het Departement van Justitie, 6de Afdee
ling, No. no7, tot wijziging van het Re
glement No. 1, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1938, Stbl. No. 
.~6. 
;\anv. Stct. 1944 3. 28 Dec. Blz. 126. 

llenteverzekerlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 61/ 
1941 betreffende een voorloopige regeling 
van bepaalde aanspraken op uitkeering 
ter zake van renteverzekering. 

S. S.8ox. 19 April. Blz. 23. 
- Derde Besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale 
Zaken betreffende een voorloopige rege
ling van bepaalde aanspraken op uitkee
ring ter zake van renteverzekering. 

S . S.810. 30 November. Blz. 30. 
Rheumatlelcbestrijding. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming, No. 1354 
H /P .R .B., Afd. Volksgezondheid, tot orga
nisat ie van rle rheumatiekbestrijding 
(Rheumatiekbesluit 1943). 

Aanv. Stct. 102. 13 April. Blz. 36. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Nonactiviteitsregeling burgerlijk 
Rijkspersoneel.) - Het stellen op non
aotiviteit krachtens de Nonactiviteitsrege
ling burgerlijk Rijkspersoneel geschiedt 
steeds tot wederopzegging. Men ontleent 
derhalve aan de regeling zijner nonactivi
teitsbezoldiging voor een jaar niet het 
recht om nu ook gedurende dat geheele 
jaar op non-activiteit te blijven. 

18 Maart 1943.' 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 739 R., betreffende wijziging en 
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aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke R ijksambtenaren I934 (Staats
blad I933, no. 783), laatstelijk gewijzigd 
bij beschikking van 21 November I942 
(Ned. Stct. van 25 Nov. I942, no. 230). 

Aanv. Stct. ·56. I9 Maart. Blz. 33. 
- Besluit van den Secretaris- G eneraal van 

het Departement van Financiën, tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 26 
Juni 1923 (Staatsblad no. 306), houdende 
regeling van de vergoeding van verplaat
singskosten. 

Aanv. Stct. II3. 31 Maart. B1z. 33. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, strekkende tot wijziging van artikel 
39 van het Algemeen Rijksambtenarenre
glement. 

Aanv. Stct. 129. 6 Juli. Blz. 62. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. I854/R, Afdeeling Ambtenaren
zaken, strekkende tot wijziging van artikel 
39 van het Algemeen Rijksambtena: enre
glement (Staatsblad I931, no. 248), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied No. 13I/r942. 

Aanv. Stct. I71. 6 Juli. Blz. 63 . 
-Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 1423/R, betreffende wijziging 
en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Stbl. 
I93:'l, no. 783), laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van I9 Maart I943, No. 739/R_ 
(Ned. Stct. van 22 Maart I943, no. 56). · 

Aanv. Stét. I40. I6 Juli. Blz. 71. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. No. 4 A.Z., betreffende aan
vulling van het Algemeen Rijksambtena
renreglement (Stbl. 193I, n9. 248), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het ·bezette Neder
landsche gebied No. I3I /1942. 
Aanv. Stct. 163. 19 Augustus. Blz. 90. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. No. 4 A.Z., betreffende aan
vulling van het Algemeen Rijksambtena
renreglement (Stbl. 1g3I, no. 248), laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken van 6 Juli 
I94.1· 
Aanv. Stct. I7I. 19 Augustus. Blz. 92. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. I29a 
O .W .K. , betreffende het medetellen van 
den diensttijd als onderwijzer doorgebracht 
aan de Volksschulen in Duitschland. 
Aanv . Stct. 2n. 19 Augustus. Blz. 92. 

, Rljksambtenarenreglement. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Arnhem. ( Ambtenarenwet 1929 art. 48; 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 65.) 
- Dienstkleeding. In de gemeente K. is de 

politie-dienstkleeding eigendom / van den 
drager. D.e burgemeester was niet bevoegd 
die kleeding te doen innemen van een ont
slagen hoof'élagent, zulks ter compensatie 
van diens schuldrekening met de gemeente. 
Die. handeling zou volgens de bestaande 
gemeentelijke voorschriften geoorloofd zijn 
geweest, indien klager den dienst definitief 
zou habben verlaten. Op het oogenblik der 
inneming was dit niet het geval, daar het 
ontslag nog nietig zou kunnen worden ver
klaard. - De nietigheid der handeling 
wordt om redenen van algemeen belang, 
t. w. de minder gunstige grondstoffenposi
tie en de voorkoming van misbruik der 
politieuniform voor gedekt verklaard. 

27 Augustus. 
- Uitspraak van den Centr. Raad van Be

roep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement Art. 
Bo). - Plichtsverzuim (in een gemeente
lijk ambtenarenreglement) omvat ook een 
onbehoorlijk levensgedrag en hieronder 
valt het als gehuwd - zij het niet met 
zij-n echtgenoote samemvonend - ambte
naar onderhouden eener ongeoorloofde ver
houding met een weduwe en het bestendi
gen daarvan, ondanks de waarschuwing 
van gemeentewege. 4 November. 

- Besluit van het Ambtenarengerecht Am
sterdam. ( Ambtenarenwet I<J29 art. 58, ze 
lid; Alg. Rijksambtenarenreglement art. 
81). - Ofschoon de reglementaire voor
schriften de oplegging van meer dan één 
straf ter zake van hetzelfde feit (i.c . terug
zetting in bezoldiging èn voorwaarde/ijk 
ontslag) niet verbieden en reeds jarenlang 
een combinatie van straffen gebruikelijk is 
geweest, moet het onderhavige strafbesluit 
worden nietig geoordeeld wegens strijd 
met de geldende rechtsbeginselen, waartoe 
n.l. behoort het beginsel, dat zich verzet 
tegen, cumulatie van straffen. 

z December. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-Hertogenbosch. ( Alg. Rijksambtenaren
reglement art. 98). - Het ontslag van een 
wachtmeester der Staatspolitie wegens on
geschiktheid anders dan op grond van ziels
of lichaamsgebreken wordt nietig ver
klaard; de ongeschiktheid kan nl. niet vol
gen uit klagers weigering om deel te nemen 
aan een collecte voor "Winterhulp Neder
land", aangezien een der.gelijke deelnezning 
valt buiten de ambtsplichten en de taak 
van een politieman en de weigering niet 
voortkwam uit een geest van verzet, maar 
op godsdienstige gronden plaats vond. 

6 December. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-Hertogenbosch. ( Ambtenarenwet 1929 
art. 58, ze lid. Alg. Rijksambtenarenregle
ment art. z.) - Het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement is van toepassing op de 
ambtenaren van het Openbaar Ministerie. 
- De ambt. 0. M. bij de kantongerechten 
in het arrondissement X. heeft als waar
nemend Econoznisch .Officier van Justitie 
blijkens een verzoek om geldleening, ge
koppeld aan de verznindering van een 
schikkingsbedrag, zijn persoonlijke aange-

• 
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legenheden niet gescheiden gehouden van 
zijn ambtelijke verrichtingen. Geldelijke 
omstandigheden en onervarenheid vorn,en 
daarvoor geen verontschuldiging. Terecht 
is hij gestraft met ontslag. - Klager 
schijnt een beroep te willen doen op mis
bruik van bevoegdheid door er op te wij
zen, dat hij sinds geruimen tijd geen deel 
meer uitmaakt van het "Rechtsfront". Dit 
beroep wordt niet aanvaard onder de op
merking, dat in zijn verantwoording aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie klager zijn spijt betuigt, 
dat het gebeurde hem als Rechtsfronter is 
overkomen. 6 December. 

Rljhs verzelrnrln g·s ban l,. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van de wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, Staats
blad 1933, no. 598. 

Aanv. Stct. u9. 3 Mei. Blz. 39. 
Scharle oorlogsgeweld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financiën en van 
Justitie tot wijziging van het Besluit op de' 
materieele oorlogsschaden. 

Scheikundigen. 
S. S.403. 30 Juli. Blz. 12. 

- Besluit van- de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, van 
Binnenlandsche Zaken: en van Justitie be
treffende de beëediging van scheikundi
gen. 
Aanv. Stct. :114. 1 November. Blz. 108. 

Sera en vaccins. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van · 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
2460 H /doss, 10. Afdeeling Volksgezond
heid, tot afwijking van het Sera- en Vac
cinsbesluit 1934 (Stbl. no. 104). 

Aanv. Stct. 164. 28 Juli. Blz. 86. 
Slachtvnboil rundvee. 
- Arrest, van den Hoo~en Raad. (Slachtver

bod I940 Rundvee, art. :::.) - Art. 2 
Slachtverbod 1940 Rundvee, dat in zijn 
geheel beschouwd het slachten van rund
vee met vergunning {Jeoorloofd wil doen 
zijn, kan geen betrekking hebben en heeft 
dan ook kennelijk geen betrekking op de 
door art. 4, 3de lid V Jeeschkeuringswet 
1919 S. _,;24 van het slachten en het ge
bruik voor de voedselvoorziening van 
mensch e11 dier uitgesloten doodgeboren of 
binnen. 7 daP,en na de geboorte gestorven 
nmderen; hieruit volgt, dat req., welke 
handelingen hij ook t. a. v. het doodgebo
ren kali heelt verricht, in geen geval t.a. v. 
dat dier in strijd heeft gehandeld met de 
voorschriften van art. ~ Jid 1 Slachtve,bod 
1940 Rundvee. - ( Anders: Adv.-Gen. 
Rombach.) 8 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 
48; Slachtverbod I940 Rundvee art. :1.) -
Het schiefl!n met een schietmasker, waar
door de hersenen van het rund mechanisch 
beleedigd worden, zoodat het redelijker
wijze niet meer mogelijk is van het voor
nemen om het dier te dooden af te zien, 

is te beschouwen als de eerste uitvoerings
handeling van het slachten. Derhalve heeft 
de Recht.er zeer zeker kunnen aannemen, 
dat req., die den kop van het rund vast
hield terwijl met het schietmasker werd 
geschaten, behulpzaam was bij het slachten 
van het dier. - De stelling, dat het o p 
ruimen van het slachtafval geen medeplich 
tigheid aan het slachten meer oplevert, is 
juist. 22 Maart 1943. 

Spoor- en tramwegen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, betref
fende de tramwegen in Nederland. 

Aanv. Stct. 32. 15 Februari. Blz. 24, 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
m ent Vervoer, van het Algemeen Regle
ment Dienst en van het Tramwegregle
ment. Aanv. Stct. u3. 7 Juni. Blz. 57. 

Stoomwet. . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken, 
Justitie, Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en Binnenlandsche Zaken betreffen
de indeeling van de gemeente Urk ter zake 
van de toepassing van w~ttelijke voor
schriften. 
Aanv. Stct. 245. 4 December. Blz. u8. 

Strafbe, elen. 
- Besluit van den Secretaris-G':!neraal van 

het Departement van Justitie, 6e Afd., No. 
u71, betreffende de bevoegdheid van de 
plaatselijke hoofden van politie tot het 
uitvaardigen van strafbeschikkingen. 

Aanv. Stct. 21. 29 Januari. Blz. 16. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 

betr. strafbevelen, strafbeschik/cingen en 
aan kosten onderworpen waarschuwingen, 
art. 2J..) - Het middel - er van uitgaan
de, ~t de Kantonrechter terecht, zoowel 
de dagvaarding, die verwijst naar een tegen 
den gerequireerde uitgevaardigde strafbe
schikking, geldig verklaarde, als die straf
beschikking onbevoegd uitgevaardigd acht
te - stelt de vraag aan de orde, of de Kan
ton,., zijnde het bevoegde gerecht dat van 
de zaak kennis nam, nadat de gerechtelijke 
beslissing werd verzocht, met deze beslis
singen kon volstaan, dan wel de zaak had 
rnoeten onderzoeken, als ware zij op de 
wijze, in het W. v. Sv. omschreven, ter te
rechtzitting aanhangig gemaakt, m.a.w., 
alsof geen strafbeschikking ware uitge
vaardigd. Deze vraag moet bevestigend 
worden beantwoord. - Voor een niet-ont
vankelijkverklaring van het 0. M., wegens 
het ontbreken van een bevoegd uitgevaar
digde straf beschikking bestond geen reden. 

1 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 

betr. strafbevelen, strafbeschikkingen en 
aan kosten onderworpen waarschuwingen, 
art. 20). - Al zou de Burgemeester niet 
bevoegd zijn geweest ter zake van een over
treding van art. 58 Mot.- en Rijw. Reg/. 
een strafbeschikking uit te vaardigen, laat 
deze omstandil5heid toch onverlet, dat hij 
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als plaatselijk hoofd van politie aan gere
quireerde bij strafbeschikking een straf 
heeft opgelegd en gerequireerde overeen
komstig het bepaalde bij art. z7 der Ver
ordening een gerechtelijke beslissing heeft 
verzocht. Op de inleidende dagvaarding is 
dus in elk geval voor wat de aanduiding 
van de strafbare handeling betreft, art. 20 
der verordening van toepassing, zoodat ten 
onrechte hare nietigheid is uitgesproken. 

6 December. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

430; Verord. betr. strafbevelen , strafbe
schikkirl,Áen en aan kosten onderworpen 
waarschuwingen art. z4.)- De in de straf
beschikking gegeven omschrijving van het 
feit , naar welke omschrijving de dagvaar
ding verwijst, voldoet aan de eischen, ge
steld in het eerste lid van art. 26z Sv., be
vat immers een duidelijke opgave van het 
materieele feit den verdachte te laste ge
legd, met de v erder volgens dat voorschrift 
vereischte vermeldingen; de opvatting, dat 
in dit artikel en in navolging daarvan in 
art. z4 van de Verord. 99-z942 onder feit 
alleen is te verstaan een strafbaar feit, 
vindt geen steun in de wet. Derhalve, be
stond v oor nietigverklarinp der dagvaar
ding geen grond. - De· gegeven vrijspraak 
is voorts hierop gegrond, dat ter terecht
zitting geen andere bewijsmiddelen voor 
het ten laste geJegde feit zijn bijgebracht 
dan de verklaring v an verd. en mitsdien 
door het onderzoek ter terechtzitting niet 
is bewezen, dat verdachte het hem te laste 
gelegde feit heeft begaan. Derhalve is de 
gegeven vrijspraak een vrijs praak in den 
zin van art. 430 Sv. I J December. 

Strafrecht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement \.an Justitie betreffende 
de toepasselijkheid van wettelijke strafbe
palingen. S. S.205. 9 Juni. Blz. 3 . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
h e t Departement van Justitie betreffende 
toezicht op minderjarigen. 

_ S . S.206. . s· Augustus. Blz. 3. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justit ie ter bescher
ming van de uniformen en onderscheidings
teekenen van de Nationaal-Socialistische 
Beweging der Nederlanden. 

S. S .2n. 2 I December. Blz. 4. 
Strafvor<lering·. 
- Arrest van dP.n Hoogen Raad. (Sv. art. 

398 lid 2; Besluit inz. berechting van 
stra fzake n rake nde e con. le ven art . . 1, lid I, 
5° .) - In geval van berechting van over
tredint1.en door den Econ. R echter vindt 
art. ,98, 2de lid Sv. overeenkomstige toe
passing. Nu de telastelegging mede een 
misdrijf behelst had de Ecpn. Rechter het 
2de lid van art. 398 Sv. nie't overeenkom
stig mogen toepassen. 25 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Besluit 
Secr.-Gen. v. justitie inz. berechting straf
zaken, rakende econ. leven art. 3 lid z, 5° .) 
- Naast de straf van geldboete, aange
teekend op het dubbel der dagvaarding, is 
L. I943 

opgelegd de straf van verbeurdverklaring 
zonder dat daarbij is aangeteekend welke 
goederen zijn verbeurd verklaard. Bij deze 
wijze van aanteekening is de tenuitvoer
le1M.ing van de straf niet mogelijk. Der
halve voldoet de aanteekeniné niet aan 
den eisch, dat de opgelegde straf is aan
geteekend immers zij houdt niet in t. a. v. 
welke goederen de recht._er die straf heelt 
uitgesproken. - Adv.-Gen. Holsteiin: 
Het door req. ter ondersteuning van zijn 
beroep aangevoerde !can niet tot cassatie 
leiden daar voormeld aangevoerde ."liet 
blijkt uit eenig voor kennisneming door 
den H. R. in cassatie vatbaar stuk ( door 

'-H . R. niet beslist). { Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
wijziging van het Besluit No. 7r/I94r met 
bet rekking tot de berechting van strafza
ken , rakende het economisch leven. 

S. S.202. IS April. Blz. 2. 
Tandheclknndlg·enbeslnlt. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
t reffende de tandheelkundigen (Tandheel
k undigenbesluit) . 

S. S .802 . 27 April. Blz. 23. 
Tariefwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij , houdende aa11wij
zing v an de Kamers van Koophandel en 
van organisaties op het gebied, van land
bouw, handel en nijverheid, waarmede in
gevolge artikel 8 der Tariefwet I934 voor 
het benoemen van buitengewone leden der 
T a riefcommissie overleg moet worden ge
pleegd. 
Aanv. Stct. I~44 42. ~2 Dec. Blz. I23. 

Tijd. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

h e t Departement van Binnenlandsche Za
k en B .Z. Nr. 2 B.B. tot regeling van den 
wettelijken tijd. 

Aanv . Stct. Igo. IS Sept. Blz. rn2 . 
Veeregistra tlebesln lt. 
- Arrest van den Hoot1en Raad. (Sv. artt. 

359, ,78; Veeregistratiebesluit z940 art. 2 .). 
- Waar de Econ. Rechter, in strijd met 
het door req. uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer omtrent het niet hebben van het 
veeboekje, aannam, dat het bewezenver
klaarde eene ov ertreding van art. 2 Vee
registratiebesluit z940 oplevert, had zijn 
vonnis daaromtrent bepaalde/ij-'< eene met 
redenen omk leede beslissing te geven. -
Adv.-Gen. Rombach: Evenzoo had eén 
gemotiveerde beslissing gegeven moeten 
zijn omtrent het verw eer betreffende het 
niet-weten waar het bij req. gevonden 
rundvleesch vandaan kwan1. - Er is, in 
principe althans, geen bezwaar tegen in 
de aanteekeninti van het monde/in~ von
nis naar bepaalde ~edeelten van voor liet 
bewijs gebezigde stukken te verwijzen wet 
gebruikmaking van bepaalde teekenen 
(door H.R. niet beslist.) II Januari. 
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Veewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 1104 Afdeeling X . Directie van 
den Landb. , tot wijziging van de Veewet. 

Aanv. Stct. 32. 16 Februari. Blz. 24. 
- Besluit van den Secretaris-Ger;ieraal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. no5, Afd. I, Directie van den 
Landbouw, tot uitvoering van artikel 8 der 
Veewet. 

Aanv. Stct. 32. 16 Februari. ~lz. 26. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. no7, Afd. X, Directie van den 
Landbouw, tot wijziging van het Besluit 
van den 25sten April 1922 (Staatsblad no. 
220) ter uitvoering van de artikelen 16 en 
51 der Veewet. 

Aanv. Stct. 32. 16 Februari: Blz. 26. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. uo9, Afd. X, Directie van de!1 
Landbouw, tot uitvoering van artikel 24brs 
der Veewet. 

Aanv. Stct. 32. 16 Februari. Blz. 26. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. n10, Afdeeling X, D irectie van 
den Landbouw, tot aanvulling van het Be
sluit van den 23sten Februari 1922 
(Staatsblad no. 83) ter uitvoering van de 
artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 der Veewet. 

Aanv. Stct. 32. 16 Februari. Blz. 27. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij , No. 8644, Afd. X, Dir. van den 
Landbouw, tot aanvulling van het besluit 
van 24 Februari 1922, Stbl. no. 82, ter 
uitvoering van artikel 3 der Veewet. 
Aanv. Stct. 173. 6 September. Blz. 97. 

Veeziekten. 
- "Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 10920, Afdeeling X, Directie 
van den Landbouw, tot regeling van de be
strijding van de tuberculose onder het 
rundvee. (Besluit bestrijding tuberculose 
onder het rundvee.) 

Aanv. Stct. 209. 27 October. Blz. 107. 
V crevenlngshefflng. • 

•- Besluit van de Seéretarissen-Generaal van 
de D epartementen van Sociale Zaken en 
van Financiën tot wijziging van het Besluit 
op de Vereveningsheffing 1941 (No. 158/ 
1941). S . S.812. 21 December. Blz. 31. 

Verhulzlngeu. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat ingevol
ge de Verordening No. 1s/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende het vervoer 
van personen en goederen (Besluit Ver
huizingen 1043). 
Aanv. Stct. 232. 26 November. Blz. n4. 

- Eerste beschikking van den . Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat ter uitvoering van het Besluit 
Verhuizingen 1943. 
Aanv. Stct. 232. 26 November. Blz. n4. 

- Tweede beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departemeqt van Wa
terstaat ter uitvoering van het Besluit 
Verhuizingen 1943. 
Aanv. Stct. 232. 26 November. Blz. n4. 

Verkeerswet Lintbebouwing. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verkeers

wet tegen Lintbebouwing, art. 8.) - De 
Rechtb. heelt, rekening houdende met den 
bouw van een schuur op het bedoeld per
ceel, vastgesteld, dat de uitweg, waarlangs 
gerequireerde op de in de bewezenverkla
ring vermelde tijdstippen heeft uitge
weegd, reeds op I Jan. z925 en sindsdien 
onafgebroken bestond, alsmede, dat die 
uitweg op die tijdstippen werd gebruikt op 
gelijke wijze als ten tijde van de indiening 
van het ontwerp der Verkeerswet tegen 
Lintbebouwing bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. - De Rechtb. verstaat 
kennelijk onder een gebruik "op gelijke 
wijze" een. gebruik waardoor het karakter 
van den uitweg niet wezenlijk werd ver
anderd, m.a.w. een gebruik waardoor het 
uitwegen op geenerlei wijze werd ver
zwaard . Op deze feitelijke vaststelling 
moet het betoog van het middel ( omtrent 
de schuur) afstuiten, daargelaten nog, dat 
de mogelijkheid tot verzwaring van den 
uitweg door den bouw van een schuur ten 
deze niet beslissend kan zijn. 

z5 November. 
Verpachtingen. 
- B esluit van de S ecretarissen-Ge~raal 

van de D epartementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij No. 5676, Afd. 
IX, letter B, Dir. van den Landbouw, tot 
wijziging van het Besluit verpachting Wa- · 
terstaatsgronden. 
Aanv. Stct. 170. 14 Augustus. · Blz. 89. 

Vervoermiddelen. 
- Besluit v~n den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Waterstaat betref
fende verleening van vergunningen voor 
personenvervoer. 

Aanv. Stct. 42. 23 Februari. Blz. 29. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle-
ment Vervoer. 1 

Aanv. Stct. 107. 28 M ei. Blz. 45. 
Vestigingsbesluit. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement vap Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 3,B.B., tot Aanvulling Vesti
gingsbesluit. 

Aanv. Stct. 10. 13 Januari. Blz. 5. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, B.Z. 

No. 2 B.B., betreffende Vestigingsbesluit. 
Aanv. Stct. 133. 8 Juli. Blz. 63. 

Vestigingswet Kleinbedrijf. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, N ij
verheid en Scheeovaart en van Landbouw 
en Visscherij, No . . ~8021 M. 0., Afdeeling 
Middenstand, tot wijziging van het Be
sluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbe
drijf 1941 en tot afwijking van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937. 
Aanv . Stct. 235. 1 December. Blz. n7. 
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- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departemen\en van Handel,• Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij, No. 59'409 M /0, Afd. Mid
denstand, tot wijziging van het Besluit Al
gemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
1941. 
Aanv. Stct. 251. 28 December. Blz. 126. 

Vlssclter)j. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Landbouw en Vis
scherij, No. 856, Afd. Visscherijen, hou
dende wijziging van het Bijzonder Vissche
rijreglement voor de afgesloten Zmderzee 
(Staatsblad 1932, no. 315). 

Aanv. Stct. 35. 18 Februari. Blz. 28. 
Vleeschkeurlngswet. · 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken · No. 
931 E /doss. 2, Afd. Volksgezondheid, tot 
aanvulling van de Vleeschkeuringswet 
(Stbl. 1919,, no. 524). 

Aanv. Stct. 149. 10 Juli. Blz. 63. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal vari 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
1362 E/doss. -14, Afdeeling Volksgezond
heid, betreffende de inrichtingen, w,aar
voor het bepaalde in lid 1 van artikel r5 
der Vleeschkeuringswet niet geldt. 
Aanv. Stct. 227. 19 November: Blz. III. 

Voe<lselvoorzlenlng. 
- Arrest van den Hoo-gen Raad. (Sv. artt. 

359, 178; Veeregistratiebesluit 1940 art. :z.) 
- Waar de Econ. Rechter, in strijd met 
het door req. uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer omtrent het niet hebben van het 
veeboekje, aannam, dat het bewezenver
,klaarde eene overtreding van art. 2 Vee
registratiebesluit 1940 oplevert, had zijn 
vonnis daaromtrent bepaaldelijk e.,;ne met 
redenen omkleede beslissing te geven. -
Adv.-Gen . . Rombach: Evenzoo had een 
gemotiveerde beslissing gegeven moeten 
zij11 omtrent het verweer betreffende het 
niet-weten waar het bij req. gevonden 
rundvleesch vandaan kwam. - Er is, m 
principe althans, geen bezwaar tegen in 
de aanteekening van het mondeling vor1-
nis naar bepaalde ,J.edeelten van .·oor het 
bewijs gebezigde stukken te verwijzen met 
gebruikmaking van bepaalde teek,men 
( door H. R. niet beslist.) II Januari. 

- Arrest van den Hoogen R9.ad. (S v. artt. 
344 lid 1, 2°, 4:,2; Vee- en Vleeschveror
dening 1942 art. 53.) - Nu de Econ. 
Rechter voor het bewijs heeft gebruik ge
maakt van een ambtseedig p.-v. met de 
beperking "voorzoover bestemd op eigen 
waarneming of wetenschap van de verba
lisanten", mocht het Hof dit vonnis met 
overneming van den inhoud van dit p.-v. 
als bewijsmiddel zonder eenig deel daar
van bepaaldelijk uit te sluiten al/ee11 be
vestigen, indien de geheele inhoud van 
het p .-v. op eigen waarneming en onder
vinding van de verbalisanten berustte . -
De bestreden verklaring is in verband niet 
het voorafgaande niets anders dan eene 
m ededeeling van de verbalisanten, dat zij, 
na de bloedspatten te hebben waargeno
men, die tegen de muren zaten, den indruk 

kregen, dat hier vaker was geslacht; deze 
verklaring, aldus opgevat, bevat niet meer, 
dan verbalisanten konden waarnemen en 
ondervinden. - Het middel, stellend1dat 
art. !i3 Vee- en Vleeschverordening 1942 
ten onrechte verbindend werd geoordeeld, 
faalt, omdat het desbetreffende Besluit 
van den Secr.-Gen. van Landbouw en Vis
scherij als gebied der Voedselvoorziening, 
waarvoor de Bedrijfsorganisatie voor vee 
en vleesch is ingesteld onder meer aan
wijst de be- en verwerking van vee en 
daaronder behoort het slachten van i·ee, 
zijnde zulks in dit -i-erband in den regel 
een der eerst~ handelingen, die aan het 
slachtvee plegen te geschieden. - Qualifi
catiè verbeterd tot: ,.opzettelijk in strijd 
handelen met een krachtens het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 ge
steld verbod tot het slachten van varkens". 

18 Januari. 
- Arrest van den Hoogén Raad. (Vee- en 

Vleeschverordening 1942 art. 53. ) - De 
Vee- en Vleeschverordening 1942 is vol
gens de op dit stuk bestaande bepalinéen 
rechtsgeldig tot stand gekomen, aigekon
digd in het Voedselvoorzieningsblad en 
mitsdien verbindend. De wijzen van af
kondiging geregeld in § 9 van de verorde
ning van den Rijkscommissaris 3-1940 en 
art. z van de verordening van den Rijks
commissaris 177-1940 zijn alleen van toe
passing op de algemeen rechtsverbindende 
voorschriften van den Rijkscomfn. en van 
de Secretarissen-Gen. en derhalve niet op 
andere verordeningen, zooals b.v. de pro
vinciale en de gemeente-verordeningen, 
noch op de verordeningen van de in art. 
152 Grondwet bedoelde lichamen. 

25 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. artt. 

· 338,342; Vee- en Vleeschverordening 194:z 
art. 70.) - Rewijs vari de plaats waar 
het delict plaats vond. Omstandigheden 
waaruit de R echter heeft kunnen afleiden, 
dat het vinden van de zak met vleesch 
niet aan een toeval te wijten was, maar 
req. zich om die zak met inhoud te halen 
ter plaatse had begev en en zeer wel wist, 
èn wat in die zak aanwezig was èn dat het 
van geenerlei keuringsrnerk voorzien 
vleesch van een clandestiene slachting af
komstig was èn dat het vervoeren van 
dergelijk vleesch verboden was. ( Anders: 
Adv.-Gen. Rombach). - De ,,erklaring 
van den verbalisant, dat net vleesch na 
onderzoek door den Keuringsdienst van 
vee en vleesch voor de m enscheliJke con
sumptie geschikt bleek te zijn, heelt ken
nelijk deze strekking, dat die Keurings
dienst het vleesch heeft onderzocht en 
daarna voor de rnenscl1elijk e consumptie 
geschikt heeft verl,laard; aldus opgevat 
bevat die verklaring niets, wat die v6:-ba
lisant niet uit eigen waarneming kan we
ten. - Het laatste middel mist feitelijken 
grondslaR, daar de met de bewezenverkla
rinR onvereenigbare verklaring van den 
verdachte niet onder de bewijsmiddelen 
werd opgenomen. - Qualificatie verbe
terd. 25 j anuari. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
·398 lid 2; Besluit inz. berechting van 
strafzaken rakende econ. leven art. 3, lid z, 
5°.) - In geval van berechting van over
tredingen door den ]foon. Rechter vindt 
art. 198, 2de lid Sv. overeenkomstige toe
passing. Nu de telastelegging mede een 
misdrijf behelst had de Econ. Rechter het 
2de lid van art. 198 Sv. niet overeenkÓm 
sti,g mogen toepassen. 25 Januari•. 

- Arrest van den Hoogen .Raad. (Slachtver
bod z940 Rundvee. art. 2.) - · Art. 2 
Slachtverbod z940 Rundvee, dat in zijn 

• geheel beschouwd het slachten vat1 ,vnd
vee met vergunning geoorloofd ·, vil doen 
zijn, kan geen betrekkin{l, hebben en heeft 
dan ook k ennelijk geen betrekking op de 
door art. 4, 3de lid Vleeschkeuringswet 
z9z9 S . .'i24 van het slachten en het ge
bruik voor de voedselvoorziening van 
mensch en dier uitgesloten doodgeboren of 
binnen 7 dagen na tie geboorte ,;:estorv,m 
runderen; hieruit volgt , dat req ., welke 
handelingen hij ook t. a. v . het dood(J.ebo
ren kali heeft verricht, in geen ,geval t .a. v. 
dat dier in strijd heeft gehandeld met de 
voorschriften van art. 2 Jid z Slachtverbod 
zo40 Rundvee. - ( Anders: Adv.-Gen. 
Rombach.) 8 Februari. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, houdende wijziging van 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
I941. S. S.701. IJ Februari . Blz. I8. 

- Arrest van qen Hoogen Raad. (Veeregis
tratiebesl. z940 art. 2.) - Art. 2 Veeregis
tratiebesl. z940 verbiedt den georganiseer. 
de geheel algemeen o.a. varkens te zijner 
beschikking te hebben, hetzij hij eigenaar, 
bezitter of houder van dat vee is en zonder 
dat de eisch gesteld is dat dat vee zich op 
zijn bedrijf bevindt en tot zijn veestapel 
b ehoort. -De vrijspraak is geen vrijspraak 
in den zin van art. 430, Sv. - Anders: 
Adv.-Gen. Holsteijn. 29 Maart z943. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ . 
Sanctiebesluit z94z art. 3; V eeregistratie
besluit 'i: 940 art. 2; Paardenbesluit z940 
art. 2; Rundveebesluit z94z art. 2.) -
Aangenomen al, dat req. na de inscharing 
het vee op zijn bedrijf voorhanden of in 
voorraad had, kon dan toch noch uit het 
aangeduide verloop van zaken, noch uit 
den verderen inhoud der bewijsmiddelen 
worden aigeleid, dat req. dat ingeschaarde 
vee opzettelijk in strijd met een voorschrift 
gesteld b ij of krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit voorhanden of in voorraad 
heeft gehad. - Art. 2 Veeregistratiebesluit 
z940 bevat alleen een voorschrift voor ge 
organiseerden bij de Landbouwcrisisorga
nisatie, binnen welker werkgebied hun be
drijfsgebouwen zijn gelegen. De mede 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gestelde voorschriften van art. 2 eerste lid 
van het Rundveebesluit z94z en van het 
Paardenbesluit z940 bevatten verbodsbt,
palingen betreffende het voorhanden of in 
voorraad hebben onderscheidenlijk van 
rundvee en van paarden, zonder beperkt .te 

zijn tot georganiseerden.-Adv .-Gen. Hol
stt!ijn: Het uitgesproken verbod om gedu
rende vijf jaar bedrijfshandelingen te ver
richten of te doen verrichten op het ge
bied van de Landbouw in den zin van art. 
I Voedselvoorzieningsbesluit is niet op de 
met gegrond, immers dat verbod kan niet 
worden aangemerkt als een, in art. 3 Econ. 
Sanctiebesluit z94z bedoeld, verbod "be
paalde" door den rechter vastgestelde be
drijfshandelingen te verrichten of te doen 
verrichten ( door H. R. niet b.eslist). 

z7 M ei z943. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vee- en 

Vleeschverordening z942, art. 53.) - Art. 
53 Vee. en Vleeschverordening z942 heeft 
het woord " geiten" ov.ergenomen in den
zelfden zin als voorkomende in de beschik
king, waarbij de bevoegdheid van het be
drijf schap is vastgesteld, en verbiedt drr
halve, behalve het slachten van geiten in 
engeren z in, ook het slachten van geite
bokken; daaraan kan niet afdoen de om
standigheid dat art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
z94z naast de geiten - hier dus kennelijk 
alleen op de vrouwelijke •dieren doelende 
~ ook de bokken noemt. 2z Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
350; V ee- e n Vleeschverordening z942, art. 
77.) - De plaatsaanduiding "Soest of el
ders in N ederland" houdt niet in een alter

. natief in dien zin, dat de rechter verplicht 
zou zijn daarui t een keuze te doen, daar die 
keuze niet van belang is voor de strafrech
telijke be teekenis van het telastegelegde. 
Voor die strafrechtelijke beteekenis is 
evenmin van belang of de feitelijke verhou
ding van req. tot het vleesch van dien a.trd 
was, dat zij zoowel onder het begrip "voor
hançlen hebben" als onder het begrip "in 
voorraad hebben" dan wel slechts onder 
het eerste dan wel slechts onder het t w.eede 
begrip viel. - D e voorschriften van de 
Vee- en Vleeschverordening z942 zijn als 
voorschriften van een op grond van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening z941 
uitgevaardigde verordening tevens voor
schriften, gesteld krachtens dat besluit, 
zoodat in de qualificatie geen keuze hier
uit behoeft gedaan te worden. 28 Juni . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorzieningsbesluit art. 2; Econ. Sanctieóe
sluit 194, art. z; Akkerbouwbesluit V.V.O. 
z94z art. 1.) - D e bewezenverklaring 
houdt in, dat req. heeft gehandeld als bak
ker, georganiseerd bij de Mee/centrale; 
elke bakker en dus zeker een bakker., die 
ongeveer z35 K.G. roggemeel voorhanden 
en in voorraad heeft, behoort, ook al is hij 
georganiseerde bij de Mee/centrale, tot de 
in art. 2 Voedselvoorzieningsbesluit ge
noemde personen en is dus gehouden het 
onder art. 4 in dat artikel bepaalde na te 
komen. - Het Voedselvoorzieningsbesluit 
houdt niet in, dat voor de krachtens dat 
besluit gegeven voorschriften zijn begrips
bepalingen zullen gelden, maar art. r Ak
kerbouwbesluit V.V.O. z94z houdt in, dat 
dat besluit de terminolog.ie van het Voed
selvoorzieningsbesluit overneemt; tot deze 
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t.erminologie behoort mede de in art. 2 van 
dat besluit gegeven begripsbepaling van 
,,verhandelen", in het arrest genoemd. -
De gequalificeerde misdrijven zijn straf
baar gesteld bij de artt. 22 Akkerbouwbe
sluit V.V.O. z94z en 2 Voedselvoorzienings
besluit j 0

• art. z Econ. Sanctiebesluit z94z; 
uit de gegeven qualificatie blijkt duidelijk, 
dat de strafbepaling van laatstgenoemd 
artikel voor beide feiten door het Hoi als 
de toepasselijke strafbepaling is oe
schouwd. - Qualificatie verbeterd. 

z November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

339; Slachtverbod z940 Rundvee art. 2.) 
- De eerste grief mist feite/ijken grond
slag, omdat het Hof de bekendheid van 
req. met het feit, dat diens handelingen 
slachthandelingen waren, heeft afgeleid ui't 
de voor het bewijs gebruikte verklaring 
van verdachte ter terechtzitting.' - Ook 
de tweede grief faalt, omdat het Hof over
weegt, dat het in overeenstemming is met 
het spraakgebruik en dus algemeen be
kend, dat de door req. verrichte handelin
gen als slachten van het dier zijn te be
schouwen. - Het Hof heeft zich hier
mede niet begeven op het gebied van het 
bewijs, doch heeft het vorens taande slechts 
aangevoerd om te betoogen waarom het 
aan bedoelde feitelijke bewering van ver
dachte geen geloof kan hechten. 

4 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

342; Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning z94z art. 7; Vee- en °Vleeschverorde
ning z942, art. 93.) - In het vonnis is als · 
bewijsmiddel gebruikt de inhoud van het 
p.-v. der opsporingsambtenaren, doch het 
is duidelijk, dat de Ec. Rechter hiermede 
heeft willen zeggen - en heeft gezegd -
als bewijsmiddel te bezigen den in het 
vonnis w.eergegeven inhoud van bedoeld 
p .-v., waarin de gewraakte uitlating: ,,op 
het vleesch van deze koe kwam geen en
kele stempelafdruk voor als bedoeld i,n de 
Vleeschkeuringswet, zoodat deze slachting 
frauduleus moet hebben plaats gehad" niet 
voorkwam. - De Vee.- en Vleeschverorde
ning z942, voorzoover deze h1er is toege
past, is niet te beschouwen als eene veror
dening als bedoeld in art. 7 lid 2 onder 2 
en 3 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
z94z, terwijl bover1dien op grond van hare 
afkondiging in het Voedselvoorzienings
blad van 24 Dec. z94z, hetwelk is geschied 
ingevolge de artt. z2 en z3 van het Alg. 
Reglement van z5 Juli z94z No. z66oz 
Stct. ,6 Juli t94z No. z36, moet worden 
aantlenomen, dat de Vee- en Vleeschver
ordening z942 werd onderworpen aan de 
goedkeuring van- en werd goedgekeurd 
door den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij . · 

15 November. 
.- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 1; 

Slachtverbod z940 Varkens II art. 1.) -
Nu de bewezenverklaring inhoudt, dat req. 
het feit heeft gepleegd in 194,, valt dit è,f 
onder de strafbepaling van art. 3z lid 2 

Landbouwcrisiswet 1933 of onder die van 
art. z5 lid 2 Voedselvoorzieningsbesluit è,f 
onder dia. v an art. 2 lid z aanhef en sub z 
Econ. Sanctiebesluit z941, omdat in het 
jaar z94z steeds een der genoemde straf
bepalingen, die alle de opgelegde straf 
dekken, gold. - Uit den voor het bewijs 
gebruikten . inhoud der bewijsmiddelen 
blijkt, dat het feit door req. is gepleegd in 
het laatst van Aug. z94z; het Hof heelt 
mitsdien terecht de strafbepalingen van art. 
,5 Voedselvoorzieningsbesluit toegepast, 
gelden dit besluit te dien tijde. , 

15 November. 
Yogelwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 37 0. 
W.K., houdende aanvulling van het Vogel
besluit 1937. 

Aanv. Stct. 76. 17 April. Blz. 38. 
Volksgezomlheld. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende het toezicht op diensten voor de 
terhandneming der jeugdtandverzorging. 

Aanv. Stct. 50. 22 Januari. Blz. 6. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Sec-re

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van zijn besluit betref!enqe 
het toezicht op diensten voor de terhand
neming van jeugdtandverzorging. 

Aanv. Stct. 50. 22 Januari. Blz. 7. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Opvoeding. We
tenschap en Kultuurbescherming, No. 1354 
H/P.R.B., Afd. Volksgezondheid, tot orga
nisatie van de rheumatiekbestrijding 
(Rheumatiekbesluit 1943). 

Aanv. Stct. 102. 13 April. Blz. 36. 
Wachtgeldbesluit. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Wachtgeldbesl. art. 6.)-Betrok
kene is na z Mei z94z ( den datum, met 
ingang waarvan hij eervol is ontslagen als 
directeur van het gemeentelijke' bureau 
voor sociale zaken en in het genat van 
wachtgeld is gesteld) inkomsten gaan ge
nieten ter zake van na dien datum ter hand 
genomen arbeid, nl. de algemeene leiding 
van een cursus voor werkloozen, die op 2z 
Juli z94z is aangevangen. Zijn wachtgeld 
moet mitsdien op den voet der gemeente
lijke qepaling ( te vergelijken met art. 6 
van het Rijkswachtgeldbesluit) worden 
verminderd. Daaraan doet niet af het feit, 
dat de betrokltene reeds vóór zijn ontslag 
door B. en W. was belast met "de voorbe
reiding en de algemeene leiding van den 
op te richten cursus"; eerst m.i. v. 21 Juli 
z94z toch kon hij de algemeene leiding op 
zich nemen, daar eerst toen de cursus aan
ving. 27 Mei. 

Warenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Waren

wet S. z935 No. 793 artt. 20-24; Melk
standaardisatiebesluit art. z.,.) - Terecht 
is de ambtenaar 0. M. niet-ontvankelijk 
verklaard in zijne st, af vervolging, omdat 
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nu het monster niet was gezegeld en dus 
was genomen in strijd met art. 2z der Wa
renwet, terwijl de artt. z8 tot· 28 van de 
Warenwet krachtens art. z3 Me/kstan
daardisatiebes/uit ook op dit besluit van

1 
, 

toepassing zij n, eene strafvervolging al
leen mogelijk is krachtens art. 24 der Wa
renwet. , z8 Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
269 D /doss. 68, Afd. Volksgezondheid, tot 
toepassin g van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, no. 793) (Aro
ma-, Jus- en Soepbesluit 1943) . 

Aanv. Stct. 55. 6 Februari. Blz. 19. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
314 D/doss. 38, Afd. Volksgezondheid, tot 
aanvulling van het Broodbesluit (Staats
blad 1925, no. 478) . 

Aanv. Stct. 96. 19 Februa ri . Blz. 28. 
- Besluit van den Secre t aris -Gen era al van 

het' Departement van Sociaie Zaken , No. 
598 D/doss. 54, Afd. Volks~ezondheid, tot 
aanvulling en w ijziging van het Wasch
middelenbesluit (Staatsblad 1925, no. 
345). Aanv. Stct. 102. 12 April. Blz. 35. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Landbouw en Visscherij , No. 1122 
D /doss. 49, Afdeeling Volksgezondheid, tot 
wij ziging van het Melkstandaardisatiebe
sluit 1940. 

Aanv. Stct. 22 5. 22/30 Sept. Blz. 104. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 

S . z935 No. 793, art. 28.) - De Rb. heeft 
· eenerzijds in haar vonnis b eslist, dat verd. 

het bewezenverklaarde heeft gepleegd en 
anderzijds, door aan te nemen, dat verd. 
niet 'ttansprakelijk is te achten voor de ge
pleegde overtreding op grond onder meer 
van de verklaring van ge tuige D ., dat de 
overtreding noch door verd. noch op zijn 
last is begaan, in verband met het bepaalde 
in art. 28 lid 2 Warenwet kennelijk aange
nomez;i, dat verd. het · bewezenverklaarde 
niet heeft begaan. - Derhalve bevat het 
vonnis der Rb. op voormeld punt twee met 
elkaar in strijd zijnde beslissingen en is 
mitsdien in zoov erre niet behoorlijk met 
redenen omkleed . Volgt vernie tiging en 
verwijzing. - Anders Adv.-Gen . Holsteijn, 
die concludeerde tot vernie tiging en straf
baarverklaring van v erdachte. z8 October. 

- Besluit van dell! Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
52 D /doss. 22, Afd. Volksgezondheid, tot 
tijdelijke afwij king van bJpalingen van het 
Wij nbesluit (Stbl. 1929, no. 137). 
Aanv. Stct. 1944 21 . 26 Nov. Blz. n3. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Melk
standaardisatiebesluit z940 art. 4 .) - Waar 
de bewijsmiddelen niets bevatten, waaruit 
is al te leiden, dat het in de pan ter a/leve
ring aanwezige mengsel van gestandaardi
seerde melk en taptemelk in zijn geheel uit 
één en dezelfde op req .'s bakfiets aanwezi
ge bus afkomstig was, kan uit die bewijs
middelen ook niet worden afgeleid, dat req. 
op zijn bakfiets melk met een procentisch 

vetgehalte van ongeveer z.8 ten verkoop 
in voorraad heeft gehad. - Adv.-Gen. 
Rombach bovendien: De grensbepaling van 
het procentisch vetgehalte volgens de Be-
schikking van den Secr.-Gen. v . h. Dep. v. 
Sociale Zaken van 22 Nov. 1940 (Ned. 
Stct. 1940 no. 229 A), die op art. 4 Melk
standaardisatiebesluit in zijn oorspronke
lijke tekst berustte, bestond niet meer sinds 
de nieuwe vaststelling van art. 4. Het te-
lastegelegde is daarom, zoo al bewezen, 
niet strafbaar. 6 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
383; Warenwet S . z935 No. 793 art. 24; 
Melkbesluit S. z929 No. 43 artt. 4, 42.) -
De strekking van art. 4 Melkbesluit (S. 
z 929, no. 42) is geenszins, dat het in het 
eerste lid nader omschreven, als taptemelk 
aan te duiden product, indien daaraan wa
ter wordt toegevoegd en het dientengevol
ge niet meer voldoet aan den. eisch van art. 
2 lid 2 onder b van dat besluit, niet langer 
v alt onder he t begrip "taptemelk", maa,· 
eenvoudig, dat het taptemelk is, die niet 
voldoet aan de eischen gesteld krachtens 
de W arenwet S. 1935 no. 793. - De twee 
in he t vonnis als bewijsmiddelen gebezigde 
processen-v erbaal houden elk vo r zich in, 
dat de v erbalisant op 13 Nov. 1942 een na
der om schreven monster taptemelk heeft 
onderzocht volgens de methoden, omschre
ven b ij K . B . van I J Febr. z929 S . 43. Dit 
besluit . volgens art. 43 getiteld " Melkbe-· 
sluit (S . z92 9 no. 43) " is na de vaststelling 
herhaaldelij k gewijzigd en wel in die mate, 
dat de tekst ervan bij K. B. van 15 Juli 
193 9 S . 863 opnieuw is afgekondigd; in die 
omstandigheden is het duidelijk, dat in 
v oormelde processen-verbaal sprake is van 
v oormeld besluit, niet gelijk het bij de vast
stelling op I J Febr. 1929, maar gelijk het 
op 1 2 en z3 Nov. 1942, dus ook na de in 
het middel genoemde op 17 Juli z942 in 
werking getreden wijziging v an 9 April 
z941 , luidde. - Onder de in de bewezen
verklaarde t .1.1. genoemde ,,methoden, om
schreven bij het Melkbesluit z929 S . 43" 
kunnen slechts worden v erstaan de als bij
lage behoorend bij voormtild Melkbesluit 
met dat besluit afgekondigde en met dat 
besluit b ij het in het middel genoemde Be~ 
sluit S .-G. van het Dep. van Sociale Zaken 
van 9 April 1941 gewijzigde " Methoden 
van Onderzoek". - De bestreden bewoor
dingen van de dagvaarding, waarbij verd. 
werd gedagvaard om te verschijnen voor 
het Kantongerecht te M eppel, zitting hou
dende in he t K antongerechtsgebouw aldaar 
( terwijl verd. volgens het middel gedag
vaard had moé ten zijn om te verschijnen 
voor den Kant6nrechter enz.) zijn in over
eenstemming met die van de artt. 382 en 
,83 S v. 6 December. 

Waterstaátswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

h~ Departement van Waterstaat . (Wet 
houdende algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. z9.) - De vrees van het 
waterschapsbestuur, dat de waterbouwkun
dig ambtenaar de polderbelangen niet 
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steeds op, naar het oordeel van het bestuur, 
voldoende wijze zou behartigen, had slechts 
een reden kunnen vormen om, zoo noodig, 
teiten dien ambtenaar disciplinaire maat
regelen te nemen, doch kon nimmer een 
deugdelijk motief opleveren voor het over
nemen van een gedeelte van diens taak 
door de leden van het dagelijksch bestuur. 
Derhalve kunnen de leden van het dage
lijksch bestuur niet op eenige geldelijke 
vergoeding daarvoor aanspraak maken. 

22 Maart z.943. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Dèpartement van Waterstaat . (Wet 
houdend a/geme(jne regels Waterstaatsbe
stuur art. 23 j°. art. 24.) - Appellant heeft 
beroep ingesteld tegen een besluit van den 
Commissaris en fung . bestuursraden tot 
vernietiging van een besluit van stemge
rechtigde ingelanden tot benoeming van X 
tot penningmeester van het waterschap, en 
heeft verzocht eerstbedoeld besluit te ver
nietigen en te beslissen, dat Y tot penn{ng
meester wordt verkozen verklaard. Het in 
art. 23 tweede lid toegekend beroepsrecht 
kan niet o'ienen om in beroep de door ap
pellant gewenschte voorziening te doen 
treffen, daar het niet is gericht tegen de 
uitgesproken vernietiging van het besluit 
van stemgerechtigde ingelanden, waarbij 
X tot penningmeester is benoemd. Appel
lant is dus in zijn peroep niet-ontvankelijk. 
Voorzoover het beroep mocht steunen op 
art. 24 is appellant ook daarin niet-ont
vankelijk, daar op .diens verzoek aan Ged. 
Staten om vernietiging van het b esluit van 
stemgerechtigde ingelanden niet afwijzend 
is beschikt. z2 Mei 1943. 

Wegenverlrnersrl'g·ellnir. 
-Arrest van den Hooten Raad . (Wegenver

keersregeling artt. 38, 44.) - De opvat
ting, dat de buitenwerkingstelling van de 
artt. 5, 6 en 7 Mot. en Rijw.wet alleen ten 
gevolge zou hebben, dat de provinciale en 
gemeentelijke wetgevers na de inwerking
treding der Wegenverkeet'sre!leling geen 
verordeningen als in die artikelen genoemd 
meer mogen vaststellen, is onjuist. De be
doeling van die buitenwerkingstelling is 
geweest, dat voortaan geen provinciale of 
gemeentelijke voorschriften aan de rege
ling van het verkeer langs den weg meer 
deel zouden hebben. -( Anders: Adv-Gen. 
Holsteijn.) 4 j anuari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging van de Wegenverkeersrege
ling. S. S .550. 21 Januari. Blz. 14. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen
verkeersregeling art. 13.) - Wil de slat.

zinsnede van art. z3 Wegenverkeersregeling 
beteekenis hebben, dan moet daaraan die 
zin worden toegekend, dat er gevallen 
denkbaar zijn, waarin de verplichting van 
den bestuurder van bv. een tram om aan 
rechtskomend autoverkeer voorrang te ver-
1eenen, niet bestaat, in welke gevallen dan 
geen bepaling van de Wegenverkeersrege
ling is overtreden en mitsdien geen straf-

baar feit is begaan. De Rechtbank acht 
weliswaar een zoodanig geval aanwezig, 
wanneer de irambesturder "met niet over
matige snelheid" een totaal onoverzichte
lijk kruispunt, waarop verkeer kan worden 
verwacht, nadert, doch uit haar vonnis, 
waarin niet nader is aangegeven wat onder 
evenomschreven snelheid is te verstaan, 
blijkt niei, dat ook aandacht is geschonken 
aan de v~aag, of de bestuurder van het van 
rechts komend motorrijtuig met hooger 
aangehaald voorschrift, dat zich evenzeer 
tot hem richt, tekening heeft gehouden, 
daargelaten nog diens verantwoordelijkheid 
in verband met het bepaalde bij art. 2 der 
Wegenverkeersregeling. ( Anders: Adv.
Gen. Holsteijn). 1 28 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen
verkeersregeling art. z3.) - Art. z3 We
genverkeersrege/ing formuleert niet slechts 
,,een recht op voorrang", maar sluit duide
lijk een norm in zich, waarnaar de daar be
doelde weggebruikers zich moeten gedra
gen, en waarvan de overtreding strafbaar 
is gesteld in art. 42. - Een t.1.1., dat een 
trambestuurder geen voorrang heeft ver
leend aan van rechtskomend motorverkeer 
behoeft niet in te houden, dat mede op den 
slotzin van art. 13 lid 2 Wegenverkeersre
geling is gelet, daar het toch op den weg 
van een trambestuurder ligt om zich op de 
daar genoemde bijzondere omstandigheden 
te beroepen. 25 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen
v erkeersregelin g art. 2.) - D e Rechtbank 
heeft uit den inhoud van de bewijsmidde
len het bewezenverktaarde feit kunnen af
leiden, in het bijzonder het bewezenver
klaarde onvoldoenpe rekening houden met 
de /osloopende veulens in verband met de 
bekendheid van verd. met het gevaar, dat 
losloopend vee plotseling den rijweg over
steekt en zijn desalniettemin blijven door
rijden met de snelheid waarmee hij was 
aangekomen ( 50 à 55 KM.) totdat hij vlak 
bij de veulens was. Het bewezenverklaarde 
levert op overtreding van art. 2 Wegen
verkeersregeling, bepalende onder andere, 
dat elke weggebruiker zich op een zooda
nige wijze dient te gedragen, dat het ver
keer niet in gevaar kan worden gebracht. 

1 November. 
W,egeuwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

he t Departement van J,Vaterstaat. (We
genwet art. 9.) - Terecht is het onder
hav ige voetpad niet aan het openbaar ver
keer onttrokken, daar het voor het ver
keer geenszins zonder beteekeni~ is, en 
niet is gebleken van de aanwezigheid van 
aan het algemeen belang ontleende rede
nen, welke de onttrekking van het pad 
aan het openbaar verkeer zor,den kunnen 
rechtvaardigen; het · voordeel, dat de 
grondstrook, waarover het pad loopt, na 
de onttrekking aan het openbaar verkeer 
als cultuurgrond in gebruik zou kunnen 
worden genomen, vermag voor die ont
trekking geen voldoend motief te vormen. 

· 22 januari. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 1c.) - Daar de onderhouds
plicht van de onderwerpelijke weggedeel
ten bij het Rijk berust, moet deze onder
houdsplicht alsnog in kolom VII van den 
wegenle{<ger worden vermeld. Daaraan kan 
niet afdoen, dat deze weggedeelten inge
volge van Rijkswege verleende vergu11nin
gen door de p_emeente moeten worden on
derhouden. Ook deze vergunningen moe
ten in den legger worden vermeld. 

ro Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d; Wegenwet 
art. 9.) - De omstandigheid, dat het on
derwerpelijk weggedeelte niet op de in art. 
9 der Wegenwet aangegeven wijze aan het 
openbaar verkeer is onttrokken, staat aan 
den verkoop niet in den we,i!, daar, ook al 
mocht de eigenaar over dat weggedeelte 
niet vrijelijk kunnen beschikken dan na 
toepassing van art. 9, geen reden aanwezig 
is, de é,oedkeurinp_ aan den verkoop te ont
houden, vermits door verkoop geen ge
meente- of ander openbaar belang wordt 
geschaad. 12 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (H'e
genwet art. 4 j 0

• art. 7.) - Vaststaat, dat 
het onderwerpelijke voetpad voorkomt op 
in 1860 en 1891 vastgestelde wegenleggers 
en dat de rechthebbenden daarteP,en nim
mer bezwaar hebben gemaalrt, terwijl 
voorts niet is ,i!ebleken, dat het publiek 
ooit van het aan appellanten toebehoorend 
gedeelte van het pad is p_eweerd. Uit Pen 
en ander valt al te leiden dat het voetpad 
destijds tot openbaren weg is bestemd ge
worden. Aan deze ope11baarheid is niet 
overeenkomstig art. 7 der We,i!enwet of het 
voor deze wet /J,eldend recht een einde ge
komen. Uit de omstanditJ,heid, dat een ge
deelte van het pad onverhard en é,eheel 
met gras begroeid is en dat het op twee 
plaatsen door hekken is afgesloten, vloeit 
niet voort dat aan dit pad op rechtsgeldige 
wijze het karakter van openbaarheid zou 
zijn ontnomen. 1 Maart . 

- Besluit v~n den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 23.) - Daar is gebleken, dat ge
durende tenminste 30 achter.eenvolgende 
jaren door de eigenaren van de aan den on
derwerpelijken weg gelegen gronden en hun . 
rechtsvoorgangers in geenerlei opzicht is 
voldaan aan de op hen rustende verplich
ting om den weg te onderhouden, terwijl 
hun ook geen bevel van de bevoegde macht 
is gegeven om aan deze verplichting te vol
doen, is de onderhoudsplicht dezer eige
naren te ~et gegaan. Ingevolge h et pro
vinciaal reglement op de wegen enz. zal 
nu de gemeente als onderhoudsplichtige 
moeten worden vermeld. 15 Maart 1943. 

- Besluit van den S,;icretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 47.) - Van een nieuw feit , als in 
deze wetsbepaling bedoeld, kan. nu in eén 

procedure over onderhoudsplicht de recht
bank in eerste instantie uitspraak heeft ge
daan, eerst sprake zijn, wanneer door het 
ger~htshof bij einduitspraak ter zake eene 
beslÎ'Ssing is gegeven. Hangende deze uit
spraak is er geen grond, den legger te wij
zigen in dien zin, dat de vermelding, vol
gens welke het appelleerende waterschap 
in de onderhoudskosten heeft bij te dragen, 
wordt geschrapt. ro M ei 1943. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - Nu vaststaat, dat de onder
werpelijke paden reeds voorkwamen op den 

" in 1848 door Ged. Staten vaslgestelde11 
staat van buurtwegen en op den in 1896 
vastgestelden staat van openbare wegen en 
voetpaden, terwijl door de rechthebbenden 
daartegen nimmer bezwaar is gemaakt, en 
voorts kan worden aangenomen, dat het 
publiek gedurende tientallen van jaren op 
deze paden is toegelaten, doet zich hier het 
geval voor, .bedoeld in art. 4 eerste Jid onder 
III. De omstandigheid, dat degeen, die in 
1898 eigenaar der paden is geworden, er 
toe overgegaan is om het publiek daarvan 
te weren, kan het openbaar k arakter aan 
deze paden niet ontnemen. Omstandighe
den als het thans gedeeltelijk onbegaanbaar 
zijn van de paden, het niet dienen van een 
verbindingsbelang, het niet voorkomen op 
in den handel zijnde kaarten e .d ., zijn niet 
voldoende om de 'eenmaa/ tot stand geko
men openbaarheid te niet te doen. 19 juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
he t Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - De omstandigheid, dat het 
onderwerpelijke pad reeds sinds 1861 voor
kwam op den legger der openbare voetpa
den en, voorzoover bekend, daartegen door 
de ·rechthebbenden destijds noch later be
zwaar is gemaakt, vormt op· zichzelf reeds 
een aanwijzing dat aan dat voetpad door 
den rechthebbende destijds de bestemming 
van openbaren weg is gegeven. Voorts 
wordt en werd het pad door het publiek, 
zij het in beperkte mate, gebruikt. Aan 
deze aanwijzing, dat het pad openbaar is, 
doet de beperkte frequentie van het ge
bruik door het publiek geen afbreuk. Ui't 
het feit, dat de eigenaren der perceelen, 
waarover het overig deel van het pad loopt, 
geen beroep hebben ingesteld, hoewel zij in 
den legger met het onderhoud van het pad, 
voorzoover op hun perceel gelegen, worden 
belast, blijkt, dat die eigenaren het op hun 
perceel gelegen gedeelte van het pad als 
een openbaar voetpad beschouwen, wes
halve bezwaarlijk kan worden aangenomen, 
dat- het op het perceel van appellant gele
gen aansluitend gedeelte niet openbaar zou 
zijn. Uit een en ander mag worden afge
leid, dat de rechthebbende destijds aan het 
pad de beste=ing van openbaren weg 

• heef.t gegeven. 21 S eptember. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Waterstaat, tot wij
ziging van artikel 55', eerste lid, van de 
Wegenwet. 

Aanv. Stct. 2 10. 22 October. Blz. 106. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art_. 30 j 0

• art. 32). - Nu de onder
houdsplicht van den onderwerpelijken weg 
destijds vastgesteld en geregeld is bij een 
o vereenkomst tusschen de toenmaals daar
bij betrokken leden eener familie, , mag 
deze overeenkomst worden genomen voor 
den grondslag, waarop de onderhoudsplicht 
van de grondstukken thans rust,, 

II November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 30.) - Ten onrechte is in het be
sluit tot vaststelling van den legger in ko
lom Il afzonderlijk melding ,ilemaakt van 
een rijwielpad, aangezien de voor rijwiel
verkeer bestemde banen, evenals de par
keerstrooken, deel uitmaken van den 
Rijksweg. - Evenzeer maakt kolom IV 
ten onrechte van parkeerstrooken en rij
wielpaden melding, vermits het hier be
treft beperking in het gebruik krachtens 
wettelijk . voorschrift tot regeling. van het 
verkeer; daaraan doet niet af, dat de hier
bedoelde deelen van den weg, met het oog 
op bedoe/de beperking in het gebruik tot 
parkeerstrook en rijwielpad zijn bestemd en 
als zoodanig geconstrueerd. - Wel is in 
kolom VII terecht het Rijk als or«ier
houdsplichtige aangewezen, doch er kan 
geen bezwaar tegen worden gemaakt, daar
bij de betreffende tak van dienst ter nadere 
aanduiding te vermelden. 25 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 20). - Het art. schenkt aan 
het gemeentebestuur een bevoegdheid, van 
welke slechts gebruik behoort te worden 
gemaakt, indien het openbaar belang zulks 
vordert. In casu bestaat geen voldoende 
aanleiding tot toepassing van deze wets
bepaling, daar het publiek verkeer over de 
bewuste gronden uiterst beperkt is, terwijl 
van een verwaarloozing van het onderhoud 
door de onderhoudsplichtige niet is ge
bleken. 7 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 30.) - Nu geen · anderen 
krachtens eenigerlei titel als onderhouds
plichtigen voor het onderhavig weggedeel
te zijn aan te wijzen, zijn als zoodanig te
recht in den legger ve;.meld de eigenaren 

. der percee/en, waarover dat weggedeelte 
loopt, te eer wijl zij voor dit onderhoud tot 
nu toe zorg droegen. Over de vraag, of het 
01n redenen van billijkheid aanbeveling 
verdient, ten aanzien van den onderhouds
plicht van au weggedeelte in de toekomst 
een andere regeling te treffen, kan in het 
onderhavige geval niet worden beslist. 

Werkloosheid. 
7 December. 

-Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de D epartementen van Sociale Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
tot vaststeJ!ing van algemeene regelen met 
betrekking tot uitgaven van werkloozen
z:org. Aanv. Stct. 167. 15 Juli . Blz. 68. 

Winkelsluiting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 47224 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, betreffende 
wijziging van het Winkemluitingsbesluit 
1941. 
Aanv. Stct. 158. 17 Augustus. Blz. 89. 

- Beschikking van den Secretaris-'Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 47224 J.Z., Di
rectie van Handel en Nijverheid, betref
fende uitvoering van het Winkelsluitings-
besluit 1941. • 
Aanv. Stct. 158. 17 Augustus. Blz. go. 

- Besluit van den Secretaris-Gerreraal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 55742 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, in zake ver
plichte openstelling van winkels in ver
band met afvoer burgerbevolking. 
Aanv. Stct. 228. 17 November. Blz. III. 

Winstbelasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën tot wijzi
ging van zijn besluit van 7 November 1941• 
no. 234 (Ned. Stct. van 12 November 1941, 
no. 221), betreffende het verlengen van 
den termijn voor het vaststellen van het 
zuiver vermogen en van het daarin begre
pen bedrag aan winst, aanwezig bij den 
aanvang van het eerste jaar, waarover de 
winstbelasting geheven wordt. 
Aanv. Stct. 231. 4 November. Blz. no. 

Woningwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - De bij de 
bebouwingsverordening aan B . en W. ge
geven bevoegdheid tot afwijking dient in 
dier voege te worden beperkt, dat daarvan 
slechts mag worden gebruik gPmaakt het
z1J wanneer bij de definitieve uitmeting 
blijkt, dat eenige afwijking of overschdi
ding noodzakelijk is, hetzii wanneer ter 
uitvoering van een door de gemeente of 
een door of met medewerking van belang
hebbenden ontworpen bouwplan een zoo
danige afwijking of_ overschrijding in het 
belang van ee n juiste of behoorlijke be
bouwing blijkt te zijn. - In de bebou
wingsverordening kan niet worden gemist 
een bepaling. krachtens welke vernieu
wing, VPrandering en uitbreiding van be"
staande gebouwen, ge/e;;/en in het gebied, 
waarop het plan betrekking heeft, ook 
wanneer deze gebouwen niet voldoen aan 
de in het plan c.a. Bestelde voorschriften, 
zal zijn toegelaten, voorzoover het doel
matig ;;/ebruik van die t,,bouwPn en het 
daarbij behoorend terrein zulks ei5cht. 

8 januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Een uitbrei
dingsplan, dat onder waarborgen, met • 
name ook voor doelmatigheid, is tot stand 
gekomen, b ehoor-t niet ten nadeele van 
recht- en belanghebbenden te worden ge
wijzigd dan alleen, indien de omstandig-

.. 
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heden daartoe redelijkerwijs nopen. De 
door appellanten gewraakte bestemming 
van grond voor gesloten - en ten deele 
zeer hooge en ook overigens intensieve -
bebouwing, welke strekt ter vervanging van 
de in z929 goedgekeurde en sindsdien gel
dende bestemming voor open bebouwing, 
benadeelt hen, in aesthetisch en ander op
zicht, in belangrijke mate, zij het ook, dat 
de juiste omvang der benadeeling moeilijk 
in financieele schade valt uit te drukken. 
Dringende redenen vorderen niet deze ver
andering van bestemming; met name valt 
moeilijk in te zien, dat slechts gesloten be
bouwing ter plaatse, uit stedebouwkundig 
oogpunt, verantwoord zou zijn. 

7 April z943. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 38.) - Art. 38 kent 
den Raad slechts een recht van beroep toe, 
ingeval aan een uitbreidings- of herzie
ningsplan goedkeuring is geweigerd. In 
casu zijn, met goedkeuri~ van het door 
den Raad opnieuw vastgestelde plan voor 
het overige, .de gedeelten van het plan in 

t onderdeelen, waaromtrent Ged. Staten 
goedkeuring hadden onthouden, buiten be
schikking gelaten, op grond dat de Raad, 
na het verstrijken van den in art. 38, 2e lid 
gestelden termijn van z2 maanden, tot 
vaststelling van een uitbreidingsplan voor 
de bedoelde gedeelten nie t meer bevoegd 
was. Van zoodanige beslissing, welke niet 
bij de wef met een weigering van goedkèu
ring is gelijkgesteld, staat geen hoogere 
voorziening open. 4 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. [Woning
wet art. 6; Achtste Verord. R.-C. betr. bijz. · 
maatregelen op adm. rechterlijk gebied 
( z52-z941), art. 3 . ] - De Rechtbank heeft 
de t.1.1. (bouwen zonder schriftelijke toe
stemming van B. en W.) aldus uitgelegd, 
dat deze mede omvat, dat req. heeft doen 
bouwen zonder schriftelijke vergunning 
van den Burgemeester, waarnemend de 
taak van B. en W. Deze uitlegging is, ge
zien de door de Rechtbank op juiste wijze 
weergegeven strekking van de Verordening 
R .-C. z52-·r94 z, met de woorden der t.1.1. 
niet onvereenigbaar. 2i juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet artt. 2 en 43.) - Wel 
wordt in de onderhavige verordening tot 
vaststelling van rooilijnen en tot regeling 
overiger;,s van de bebouwing en het gebruik 
van _gronden niet op bevredigende wijze 
tegemoet gekomen aan het bezwaar van 
schade, door d,,n eigenaar van het te niet 
gaan daarvan door brand, bominslag of 
andere van zijn wil onafhankelijke omstan
digheden, in welk geval herbouw is uitge
sloten, terwijl bebouwing volgens de voor
schriften der verordening mogelijkerwijze 
nog niet zal kunnen plaats vinden. Dit be
zwaar is echter komen te vervallen, nu 
blijkens namens den burgemeester uitdruk
kelijk afgelegde verklaring de gemeente 
bereid is, in zoodanig geval tot aanko,op of 

onteigening van den grond over te gaan. 
. 27 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 2 j 0

• rrt. 35.) - De 
wet laat de gemeentebesturen vrij ter be
reiking van de verbreeding van een open
baren weg gebruik te makep. hetzij van het 
instituut van bouwverbod, hetzij van dat 
der rooilijnen. De te kiezen weg maakt 
voor d daarbij belanghebbenden weinig 
verschil, nu sinds_ de wijzigingswet van 
z93z het vaststellen van bijzondere voor
en achtergevelrooilijnen met waarborgen 
voor de belangen der daarbij betrokken 
eigenaren is omkleed. 28 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van -
het Departement van Binnenlandsche Za-

_ ken. (Woningwet Art. 36 j 0
• art. 43.) -

Wel regelen de bebouwingsvoorschriften 
op aanvaardbare wijze de mogelijkheid 
van den bouw van boerderijen ter plaatse 
en bestaat er dan ook, uit landbouwkundig 
oogpunt, geen aanleiding, den minimuzn,. 
eisch van zo h.a. bijbehoorend land te ver
lagen, doch in casu bestaat er ten aanzien 
van appellant aanleiding tot een zoodanige 
regeling van de bebouwingsmogelijkheid 
der onderhavige perceelen, dat daarop, on
danks het iets te geringe oppervlak, een 
tweetal boerderijen kunnen worden ge
sticht. In _verband daarmede dienen de be
bouwingsvoorschriften te worden gewij
zigd. 25 November. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, Bsd. I, 
!"10- 1.53, ter uitvoering van artikel 6bis, 
eerste lid, van de Woningwet. 
Aanv. Stct. 249. - 14 December. Blz. 121. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Birmenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36. ) - Het is met 
het wezen van een uitbreidingsplan, het
welk bevordering van een stelselmati'l},e 
bebouwing beoogt, in strijd aan de indu
stri"e volkomen vrijheid van vestiging te 
laten en haar te veroorloven zich te mid
den van woonwijken te nestelen en uit te 
breiden. z8 December. 

JJkwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (I]kwet 

z937 S. 627 art. 7.) - De omstandigheid, 
dat de bakproducten bestemd zijn .om aan 
ae klanten te worden verkocht en afgele
verd kan de. bakkerij niet maken tot een 
plaats bestemd voor of gebruikt tot het 
drijven van handel of het doen van leverin
gen, nu de Rechtbank kennelijk als juist 
heeft aanvaard de voorstelling van gere
quireerde, dat die v,erkoop en aflevering 
elders dan in de bakkerij pleegt te geschie
den. 7 juni. 

Zlekenfondscnbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende de verzekering ingevolge het Zie. 
kenfondsenbesluit vai;i. personen, in dienst 
van publiekrechtelijke lichamen. 

Aanv. Stct. 142 . 13 Maart. Blz. 32 . 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging en aanvulling van het Be
sluit No. 201/1941 (Tweede Uitvoeringsbe
sluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit) . 
. S. S.803. 21 Juli. Blz. 24. 

- Besluit van äen Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 217/ 
1941 (Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit). 

S . S.804. 21 Juli. Blz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van het Ziekenfondsenbesluit. 

S. 1942 S.810. 31 Augustus. Blz. 33. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Zieken
fondsenbesluit en van het Tweede Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit No. 201/1941. 

S . S.8n. 30 November. Blz. 30. 
'.MekenhuJsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende het ziekenhuiswezen (Zieken
huisbesluit 1943). 

S. S.800. 18 Januari. Blz. 22. 
Ziektewet. 
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financiën tot uitvoering van artikel 
3, tweede lid, van hun besluit van 29 Sept. 
1942. (No. 109/1942) tot wijziging der 
Ziektewet. 
Aanv. Stct. 147. 23 Mrt./29 April. Blz. 65. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
vaststelling van de premiën voor de ver
plichte ziekteverzekering van de bij de zie
kenkassen van de Raden van Arbeid ver
zekerden. · 

Aanv. Stct. 188. 16 April. Blz. 37. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stct. 163. 7 Mei. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
uitvoering van artikel x, vierde lid, van 
zijn besluit van 5 September 1942 (No. 
n3/1942) betreffende uitkeeringen bij be
valling aan niet verplicht verzekerde lr
beiders en arbeidsters in den zin der Ziek
tewet. Aanv. Stct. 147. 8 Mei. Blz. 41 .. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
treffende een beperking van de uitkeering 
van ziekengeld. . 

S . S.805. 3 Augustus. Blz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende afwijking van eenige bepalingen van 
het K. B. van 4 Januari 1938, Stbl. no. 
840, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
den Secretaris-Generaal, voornoemd, van 
4 Juli 1941, Ned. Stct. 1941, no. 145, hou
dende vaststelling van regelen ter bereke-

ning van de dagloonen der verzekerden in 
het bouwbedrijf, ten aanzien van ar~ei
ders, werkzaam in dienst van of voor de 
,,Einsatz Holland der Organisation Todt"-

Aanv. Stct;. 186. 10 Augustus. Blz. 88. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou. 
<lende wijziging van artikel 41 der Ziekte
wet. 
A_anv. Stct. 214. 23 Augustus. Blz. 95. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging en aanvul
ling van de Ziektewet. 

S. S.806. 25 September. Blz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
uitvoering van artikel 9 van het besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Sociale Zaken en van 
Financiën vaIY 25 Sept. 1943 (No. 92 
1943) betreffende uitkeering van kraam
geld in gevallen, waarin daarop krachtens 
de Ziektewet geen aanspraken bestaat. 
Aanv. Stct. 1944 43. 2 November. Blz. 109. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van hun be
sluit van 23 Maart/29 April 1943 tot uit
voering van artikel 3, tweede lid, van hun 
besluit van 29 September 1942 (No. 109/ 
1942) tot wijziging der Ziektewet (Ned. 
Stct. 1943, No. 147). 
Aanv. Stct. 1944 51 . 2 November. Blz. no. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
bepaling van het tijdstip, waarop zijn be
sluiten van 23 Augustus 1943, houdende 
wijziging van de Ongevallenwet 1921 , van 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
van artikel 41 der Ziektewet en van het 
Koninklijk besluit van 11 Juni 1923, Stbl. 
no. 258, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel go, derde lid, der. Land. en Tuin
bouwongevallenwet 1922! in werking zul
len treden. 
Aanv. Stct. 227. 20 November. Blz. xn. 

- Besluit van de Secretarissen-GeneraaT 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën betreffende uitkeering 
van kraamgeld in gevallen, waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak 
bestaat . . 

S. S.807. _25 November. Blz. 28. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal" 

van de D epartementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het 
Eesluit No. 159/x941 betreffende tijdelijke
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het Besluit No. {09/1942 tot wijziging 
der Ziektewet, zooals die besluiten gewij
zigd werden bij Besluit No. 151/1942, en 
van het Besluit No. 92/1943 betreffende 
uitkeering van kraamgeld in gevallen, 
waarin daarop krachtens de Ziektewet geen 
aanspraak bestaat. 

S. S.809. 25 November. Blz. 30. 
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1943 

N °.1, 

s Januari' 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het be1;.ette Ne
derlandsche gebied betreffende de hand
having van de openbare orde (Vero~de
ning Openbare Orcle 1943). (Verorde
ningenblaq, Aflevering 1.) 

, 
INHOU~SOPGA V~ . 

AFDEELING I . 
Sabotage . Art. 1 

AFDEELING II. 
Algemeene 'ingevaarbrenging van de open-

bare rust . . Artt. 2-3 
• AFDEELING III. 

Afweer van handelingen, gericht tegen de be-
zettende macht . . Artt. 4-8 

AFDEELING IV. 
Het houden van wapenen, munitie, spring-

stoffen en ontstekingsmiddelen Art. 9 
AFDEELING V. 

Bescherming tegen onjuiste berichten, ver
boden gedrukte stukken . . Artt. 10-14 

.. AFDEELING VI. 
Verboden politieke werkzaam-

heid . . Artt. 15-19 
AFDEELING VII. 

Vereeniging en Vergadering. 
Uniformverbod . . Artt. 20-31 

AFDEELING VIII. 
Openbare inzamelingen . . Artt. 32-39 

AFDEELING IX. 
Ingevaarbrenging van economische presta: 

ties. Verboden uitoefening 
van een beroep . . Artt. 40-43 

AFDEELING X . 
Andere maatregelen tot behoud van de open

bare orde . . : . . . . Artt. 44-51 
AFDEELING XI. 

Verdere maatregelen . Art. 52 
AFDEELING -XII. 

Uitvaardiging en afkondiging van politie-
voorschriften . . Artt. 53-54 

AFDEELING XIII. 
Strafvervolging . Artt. 55-58 

AFDEELING XIV. 
Schade- en zoengeld . . Artt. 59-61 

· AFDEELING-XV. 
Politiestandrecht . Artt. _62-70 

AFDEELING XVI. 
Overgangs- en slotbepalingen . Artt. 71-73 
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.. 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Sabotage. 

Artikel 1. 

(1) H'.ij die ·opzettelijk een ingevolge gel
dende rechtsvoorschriften strafbaar feit 
pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft dan wel 
aanleiding kan geven tot het in gevaar bren
gen van de openbare orde of van de veilig
heid van het openbare leven in het bezette 
Nederlandsche gebied, wordt als saboteur 
gestraft met den dood. 

(2) Poging tot en deelneming aan het 
strafbaar feit zijn op gelijke wijze strafbaar 
als het voltooid strafbaar feit. 

(3) Is in uitzonderingsgevallen, waarin 
bijzondere, in den persoon van den verdachte 
gelegen gronden tot vermindering der straf
baarheid bestaan, de doodstraf bovenmatig 
te achten ( nicht angemessen), dan wordt als 
straf levenslange tuchthuisstraf of tuchthuis
straf van ten minste tien jaren opgelegd. 

AFDEELING II. 

Algemeene ingevaarbrenging van de 
openbare rust. 

Artikel 2 . 

(1) Hij die middellijk of onmiddellijk op
wekt of aanzet tot ongehoorzaamheid aan de 
geldende rechtsvoorschriften, wordt gestràft 
met gevangenisstraf van t en hoogste vijf ja
ren en met geldboete van t en hoogste hon
derdduizend gulden af met een dezer straf
fen. 

( 2) In bijzonder ernstige gevallen kan 
tuchthuisstraf van t en minste een jaar, doch 
van t en hoogste vij fti en jaren, en geldboete 
tot een_onbeperkt 1:iedrag worden opgelegd. 

(3) Poging is st rafbaar. • 
(4) De voorschriften betreffende de uit

lokking blijven onaangetast0 

Artikel 3. 
(1) Hij die tot het begaan van geweld

daden jegens personen· of zaken opwekt of 
aanzet, wordt gestraft m et tuchthuisstraf van 
t en minste een jaar, doch van t en hoogste 
vijftien jaren, of met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren, in bijzonder ernstige ge
vallen met levenslange tuch~huisstraf of met 
den dood. , · · 



(2) De voorschriften betreffende de uit
lokking blijven onaangetast. 

AFDEELING 111. 

Alweer van handelingen, gericht tegen de 
bezettende .macht. 

Artikel 4. 

Hij die etn daad va,:i geweld pleegt jegens 
een lid van de Duitsche Weermacht, van de 

• ,,Waffen-SS" of van het overig personeel 
daarvan, van de Duitsche politie of van het 
personeel van een bureau van het Duitsche 
Rijk of van een bureau v an de Nationaal
socialistische Duitsche Arbeiderspartij in het 
bezette Nederlandsche gebied, wordt gestraft 
met den dood, met levenslange tuchthuisstraf 
of tijdelijke van ten minste een jaar, doch van 
ten hoogste vijftien jaren, in gevallen van 
lichteren aard met gevangenisstraf 'Van ten 
hoogste vijf jaren. 

Artikel 5. 
(1) Hij die middellijk of onmiddellijk op

wekt of aanzet tot verz·et tegen maatregelen 
der bezettende macht of tot het onthouden 
van vrijwillige medewerking bij de uitvoering 
van zoodamge maatregelen; wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf ja
ren en met geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden of met een dezer straffen. 

(2) In bijzonder ernstige gevallen kan 
tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch 
van ten hoogste vijftien jaren, en· geldboete 
tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. 

(3) Poging is strafbaar. 
(4) De voorschriften betreffende de uit

lokking blijven onaangetast. 

Artikel 6. 
(1) Hij die opzettelijk een opdracht tot 

bewaking, welke hem ter bescherming tegen 
daden van sabotage door den Weermachts
bevelhebber in Nederland of een door 
dezen aangewezen instantie, door den 
Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid en-Hoogeren SS- en Politieleider 
of een door dezen aangewezen instantie, dan 
wel op grond van een machtiging van een 
dezer instanties door een Nederlandsche in
stantie is gegeven, niet of onvoldoende uit
voert, wordt gestraft met den dood, in min-

' der ernstige gevallen met vrijheidsstraf. 
(2) Hij die door zijn schuld het feit 

pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren of met hechtenis 
van ten hoogste zes weken. Indien van de 
schuld schade het gevolg is geweest, wordt 
de in het vorige lid genoemde straf opgelegd. 

Artikel 7. 
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(1) Hij .die van een misdrijf (Verbre- . 
chen), gericht tegen de bezettende macht, 
dan wel van het voornemen tot het plegen 
van een zoodanig misdrijf, op geloofwaardige 
wijze kennis heeft gekregen en nalaat hiervan 
onverwijld bi.) een instantie van de Duitsche 
politie of van de Duitsche Weermacht aan
gifte te doen, wordt gestraft met de straf, 

1943 

waarmede de dader van het voltooide mis
drij( wordt bedreigd. 

(2) In minder ernstige gevallen kan ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wor-
den opgelegd. • 

(3) Indien geen poging tot het misdrijf 
heeft plaa1's gehad, behoeft geen straf te wor
den opgelegd. 

Artikel 8. 

(,) Hij die een persoon, van wien hij 
weet of naar omstandigheden moet aanne- . 
men, dat deze is betrokken bij een misdrijf, 
gericht tegen de bezettende macht, dan wel 
het voornemen heeft tot het plegen van zoo-~ 
danig misdrijf, niet onverwijld aangeeft bij 
een instantie van de Duitsche P,Olitie öf van 
de Duitsche Weermacht, dan wel hij die een 
zoodanigen persoon verbergt, onderdak ver
schaft of bijstand verleent, wordt gestraft 
met de straf, waarmede de dader van het vol
tooide misdrijf wordt bedreigd. 

(2) Artikel 7, lid 2 en 3, is van ovefeen
komstige toepassing. 

AFDEELING IV. 

Het houden van wapenen, munitie, spring
stoffen en ontstekingsmiddelen. · 

Artikel 9. 

(1) Hij die in strijd met de bepalingen 
van de Wapenverordening (No. 139/1941) 
vuurwapenen, munitie, springstoffen of ont
stekingsmiddelen onder zich heeft, bij zich 
draagt, aan anderen afgeeft, onder zich 
neemt, vervaardigt of daarin handel drijft, 
wordt gestraft met den dood, met levens
lange tuchthuisstraf of tijdelijke van ten 
minste een jaar, doch van ten hoogste vijf
tien jaren, in gevallen van lichteren aard met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

(2) Slag- of stootwapenen, welke be
stemd zijn om op arglistige wijze te worden 
gebruikt, zooals degenstokken, ploertendoo
ders, boksbeugels , worden voor de toepassing 
van het eerste lid mede onder vuurwapenen 
begrepen. 

(3) Hij die in strijd met de bepalingen 
van de Wapenverordening slag- of stootwa
penen van andere dan in het vorig lid aange
duide soort bij zich draagt, aan anderen af
geeft, onder zich neemt, dan wel vervaardigt 
of poogt te vervaardigen, of daarin handelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. · 

(4) In geval eener veroo.rdeeling w~ens , 
een feit, strafbaar gesteld in de leden 1 tot 
en met 3, kunnen de voorwerpen, waarop het 
strafbaar feit betrekking heeft, worden ver
beurdverklaard, ongeacht of zij den dader 
toebehooren. Kan geen bepaaldelijk aan te 
wijzen persoon worden vervolgd of veroor
deeld, dan kan de verbeurdverklaring als op 
zich zelf staand worden uitgesproken. Het 
plaatselijk hoofd van politie (artikel 53, lid 
2) is bevoegd, indien zulks geen uitstel kan 
lijden, bedoelde voorwerpen in beslag te ne
men en deze te oewaren, totdat een rechter
lijke uitspraak is verkr,egen: 
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AFDEELING V. 
Bescherming tegen onjuiste berichtl!n, 
• verboden gedrukte stukken. 

Artikel m. 
Hij die in strijd met het bepaa1de in artikel 

1 der Verordeuing No. 232/1940, houdende 
maatregelen op het gebied, van den Neder
landschen radio-omroep, een voor de uitzen
ding van radioprogramma's of voor het door
geven van berichten geschikte technische 
zendinrichting of zonder van overheidswege 
verleende vergunning een radiodistributie
centrale opricht, in stand houdt of drijft, 
wordt gestraft met tuchthuisstraf van ten 
minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien 
jaren, in gevallen van lichteren aard met ge
vangenisstraf van ten hoogste ,vijf jaren. 

Artikel 11. 

(1) Hij die opzettelijk ( absichtlich) ra
dio-uitzendingen beluistert, welke door an
dere zenders dàn 

1) door zenders binnen het bezette N e
derlandsche gebied of door den zender 
Luxemburg, of · 

2) door zenders binnen het Groot-Duit
sche Rijk, met inbegrip van het Protectoraat 
Bohemen en Moravië, of binnen het Gou
vernement-Generaal, of 

3) door zenders, welke aangesloten zijn 
op een der onder 1 en 2 genoemde zenders, 
worden uitgezonden, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete van ten hoogste honderddui
zend gulden of met een dezer straffen. 

(2) In buitengewoon ernstige gevallen 
kan tÛchthuisstraf van ten minste een jaar, 
doch van ten hoogste tien jaren, en geldboete 
tot een onbeperkt bedrag of een dezer straf
fen worden opgelegd. 

Artikel 12. 

Hij die opzettelijk eenig bericht verspreidt, 
hetwelk hij middellijk of onmiddellijk door 
middel van een bij artikel 11 strafbaar ge
steld feit heeft vernomen, wordt gestraft met 
de in artikel 11 vermelde straffen. 

Artikel 13. 

( 1) Radiozend- of -ontvanginrichtingen 
of gedeelten daarvan, welke tot het plegen 
van eenig bij de artikelen rn of 11 strafbaar 
gesteld feit zijn gebruikt, kunnen, ongeacht 
of zij den dader toebehooren, worden ver-

. beurdverklaard. Kan geen bepaaldelijk aan 
te wijzen persoon worden vervolgd of veroor- · 
deeld, dan kan de verbeurdverklaring als op 

• zich zelf staand worden uitgesproken. 
(2) Radiozend- of -ontvanginrichtingen 

of gedeelten daarvan, waarvan kan worden 
aangenomen, dat zij tot het plegen van eenig 
bij de artikelen rn of II strafbaar gesteld fait 
worden gebruikt of .zullen worden gebruikt, 
kunnen door de Duitsche politie worden ver
beurdverklaard. 

(3) De bevoegde instantie der Duitsche 
politie kan, onverminderd het bepaalde bij 
het vorige lid, de verbeurdverklaring van alle 
i13 het bezette Nederlàndsche gebied of in be-
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paalde deelen daarvan aanwezige radiozend
en -ontvanginrichtingen bevelen; zij kan 
daarop uitzonderingen toestaan. ,. 

. Artikel 14. 
(1) Het vervaardigen, uitgeven, versprei_ 

den, aanplakken en in verkeer brengen van 
gedrukte stukken kan bij politievoorschrift 
worden verboden. 

(2) Hij die in strijd handelt met een voor
schrift, uitgevaardigd overeenkomstig het 
vorige lid, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten· hoogste twee jaren en met geldboete 
van te_n hoogste vijftig duizend'gulden of met 
een dezer straffen. 

(:ü De bij het vorige lid strafbaar gestel
de feiten zijn misdrijven. 

AFDEELING VI. 

Vetboden politieke werkzaamheid. 

Artikel 15. 
Hij die werkzaamheden verricht voor een 

politieke partij of organisatie; welke is ont
bonden of aan welke verdere werkzaamheid 
in het bezette Nederlandscl;ie gebied is ver
boden, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten minste een jaar, doch van ten hoog
ste vijf jaren, in ernstige gevallen met tucht
huisstraf van ten minste een jaar doch van 
ten hoogste vijftien jaren. 

Artikel 16. 
(1) Hij die Duitschvijandige geschriften, 

afbeeldingen of zoodanige andere voorwer
pen vervaardigt, doorgeeft, ih voorraad heeft 
om door te geven of tot dit doel bij zich 
heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vij.f jaren en met geldboete van 
ten hoogste honderdduizend gulden of met 
een dezer straffen. 

(2) Poging is strafbaar. 
(3) In buitengewoon ernstige gevallen 

kan tuchthuisstraf van ten minste een Jaar, 
doch -van ten hoogste vijftien jaren, eri geld
boete tot een onbeperkt bedrag worden opge
legd. 

(4) Hij die door zijn schuld een feit als 
bedoeld in lid 1 pleegt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
en met geldboete van ten hoogste vijftig dui
zend gulden of met een dezer straffen. 

(s) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor de Openbare Veiligheid) behoudt 
zich het recht voor in bepaalde gevallen om 
bijzondere redenen, op verzoek of ambts
hal.ve, ontheffing te verleenen v.an het ver
bod om voorwerpen, bedoeld in lid I, door te 
geven of in voorraad te hebben. 

Artikel 17. 
(1) Het onder zich hebben van Duitsch

vijandige vlugschriften, afbeeldingen of an: 
der Duitschvijandig propagandamateriaal, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren en met geldboete van ten 
hoogste vijftig duizend gulden of met een 
dezer straffen, voor .zoover niet ingevolge 
artikel 16 een zwaardere straf is verbe)-lrd. 

• 
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(2) Hebben -openbare bibliotheken, bi
bliotheken van inriéhtingen, stichting'en of 
institll'ten, volks- of uitleenbibliotheken, uit
geverijen of de boekhandel voorwerpen, als 
bedoeld in het eerste lid, in -beheer of voor
handen, dan is het aldaar bepaalde slechts 
van toepassing, voor .zoover zulks bij be
schikking van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor de Openbare Veiligheid) is 
verbq,den of voor zoover met deze· voorwer
pen in strijd met een door hem gegeven alge
meen of bijzonder voprschrift wordt gehan
deld. 

Artikel 18. 
Duitschvijandige betoogingen van eiken 

aard worden, voor zoover niet ingevolge an
dere voorschriften een zwaardere straf is ver
beurd, gestraft met de in artikel 16 genoemde 
straffen. 

Artikel 19. 
(1) Voorwerpen, welke bij het plegen van 

een strafbaar feit, als bedoeld in de artikelen 
16 tot en met 18, zijn gebruikt of daarvoor 
zijn bestemd, kunnèn worden verbeurdver
klaard of onbruikbaar gemaakt, ongeacht of 
zij den dader toebehooren. 

(2) Kan geen bepaaldelijk aan te wijzen 
persoon worden vervolgd of veroordeeld, dan 
kan de verbeurdverklaring of de onbruik
baarmaking als op zich zelf staand worden 
uitgesproken. 

AFOEELING VII. 

Vereeniging en vergadering. Uniformverbod. 

Artikel 20. 

(1) Het voornemen een niet commer
cieele vereeniging van personen of stichting 
op te richten, moet worden medegedeeld aan 
den plaatselijk bevoegden procureur-gene
raal, fungeerend gewestelijk directeur van 
politie. 
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(2) Een vereeniging van personen wordt · 
beschouwd als zijnde niet commercieel in den 
zin van het eerste lid, wanneer het hoofddoel 
dier vereel)iging niet is gericht op het ver
krijgen v;m materieele voordeelen voor zich 
zelf of voor haar leden. Zulks is ten aanzien 
van stichtingen van overeenkomstige - toe
passing. 

(3) De mededeeling moet bevatten: 
1) den naam en het doel der vereeniging 

van personen of stichting; 
2) de l)amen en adressen van de leden 

van het bestuur; 
3) de statuten, welke in het bijzonder 

bepalingen moeten inhouden omtrent naam, 
doel, zetel, inrichting en ontbinding der ver
eeniging van personen of stichting, alsmede 
omtrent de bevoegdheden van haar bestuurs
organen en dêrzelver vertegenwoo~igende 
bevoegdheid tege.nover derden en ten slotte 
omtrent de' rechten en plichten der leden of 
begunstigden; 

4) bij vereenigii;,.gen van personen: de 
namen en adressen van ten minste twaalf le
den-oprichters. De plaatselijk bevoegde pro
cureur-generaal, fungeerend gewesteljjk di-
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recteur van politie, kan in bepaalde gevallen 
met toestemming van den Secrétaris-Gene- _ 
raai van het Departement van Justitie om 
bijzondere redel)en van dit vereischte afzien. 

(4) Wanneer de plaatselijk bevoegde pro
cureur-generaal, fungeerend gewestelijk di
recteur van politie, niet binnen tien weken 
na de mededeelil)g verklaart, dat de oprich
ting in strijd is met de openbare orde of de 
veiligheid van het openbare lev,en in het 
bezqtte Nederlandsche gebied, kán de ver
eeniging van personen of stichting haar werk
zaamheid beginnen. 

(3) Een vereeniging van persor!en kan 
het ·verzoek om erkenning als rechtspersoon 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 11 
van de ,Wet van 22 April 1855 (Staatsblad 
No. 32) tot r~geling en beperking der uit- 1 

oefening van het regt van vereeniging en 
vergadering, zooals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd b ij de Wet van 13 Mei 1939 (Staats- · 
blad No. 200), -in verband met artikel I van 
de Verordening No. 43/1941 (Zevende Ver
ordening betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied) eerst in
dienen, nadat de in lid 4 vermelde termijn is 
verstreken, zonder dat de plaatselijk bevoeg
de procureur-generaal, fungeerend geweste
lijk directeur van politie, de daar bedoelde 
verklaring heeft afgegeven. Op dezelfde 
voorwaarden verkrijgt een stichting rechts
persoonlijkheid vanaf den dag harer oprich
ting. 

(6) Bij iedere wiiziging der statuten zijn 
de bepalingen van de leden I en 3 van over
eenkomstige toepassing. De wijziging der 
statuten wordt eerst van kracht, · wanneer de 
plaatselijk bevoegde procureur-generaal, fun
geerend gewestelijk directeur van politie, niet 
binnen tien weken na de mededeeling een 
verklaring overeenkomstig het bepaalde in 
lid 4 heeft afgegeven. 

( 7) De plaatselijk bevoegde procureur
generaal, fungeerend .gewestelijk directeur 
van politie, kan bestaande vereenigingen van 
personen en stichtingen ontbinden of haar 
werkzaamheden schorsen. Hij kan het ver
mogen van ontbonden vereenigingen van per
sonen en stichtingen verbeurdverklaren ten 
behoeve van den Nederlandschen Staat. 

Artikel 21. 

(,) Hij die 
1) bewerkstelligt, dat een vereemgmg 

van personen of stichting in strijd met het 
bepaalde in artikel 20 haar werkzaamheid 
begint; · 

2) een der mededeelingen, voorgeschre
ven in artikel 20, wetende, dat de,;e onjuist • 
zijn , doet; 

3) de tenuitvoerlegging van een maat
regel, bedoeld in artikel 20, lid 7, bemoeilijkt 
of onmogelijk maakt, 
wordt, voor zoover volgens andere bepalingen 
geen zwaardere straf is verbeurd, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren en met geldboete van ten hoogste vijf
tig duizend gulden of met een dezer straffen. 

(2) De bij het vorige lid strafbaar ge
stelde feiten zijn misdrijven. 
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Artikel -? 2. 
Het vormen van Nederlandsche, op korps

leest geschoeide en op het bevelsbeginsel ge
bouwde organisaties, welker leden in gesloten 
formaties of-in uniform in het openbaar op
treden, behoeft de goedkeuring van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Justitie. 

Artikel 23. 
(1) Het verzoek tot verktijging van de 

goedkeuring, bedoeld in artikel 22, moet be
vatten: 

1) den naam van de organisatie; 
2) naam en adres van den verantwoor

delijken leider vaIII de organisatie; 
3) de statuten, welke gegevens omtrent 

de. doelstelling, de inrichting en den aard der 
werkzaamheden van de organisatie moeten 
bevatten; 

4) gegevens omtrent het verband of de 
samenwerking met andere organisaties. 

(2) Voor zoover de in artikel 22 bedoelde 
goedkeuring is verleend, behoeft het bepaalde 
in artikel 20 niet in acht te worden genomen. 

Artikel 24. 
De verantwoordelijkheid van qen leide~ 

strekt zich in het bijzonder uit over de tucht 
in de organisatie en over he~ naleven der sta
tuten. 

Artikel 25. 
(1) Hij die een organisatie, als bedoeld 

in artikel 22, vormt zonder in het bezit te zijn 
van de goedkeuring van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie, wördt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

,vier jaren en met geldboete van ten hoogste 
honderdduizend gulden of met een dezer 
straffen, voor -zoover niet ingevolge andere 
bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 

(2) Met dezelfde straffen _ wordt gestraft 
hij die zich aansluit bij een organisatie, welke· 
niet overeenkomstig artikel 22 is goedge
keurd, of zoodanige organisatie op, andere 
wijze steunt. 

Artikel 26. 
(1) Hij die een geheime organisatie in 

het leven roept, wordt gestraft met tucht
huisstraf van ten minste een jaar, dóch van 
ten hoogste vijftien jaren, in ernstige geval~ 
len met levenslange tuchthuisstraf. of met 
den dood. ' • 

(2) Hij die aan een geheime organisatie 
deelneemt of deze ondersteunt, wordt ge
straft met de ·in lid I vermelde straffen, in 
gevallen van lichteren aard met gevatlgenis
straf van ten n;iinste _een jaar, doch van ten 
hoogste vijf jaren. · 

Artikel 27. 
(r) Het in het openbaar dragen van uni

formen, van deelen van un,iformen en van 
onderscheidingsteekenen kan bij beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar: 
tement van Justitie worden verboden. 

(2) Hij die in strijd handelt met een be
schikking, uitgevaardigd overeenkomstig het 
vorige !iel, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten.hoogste twee jaren en met geldboete 
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van ten hoogste vijftig duizend gulden of met 
een dezer straffen. -

(3) De bij het vorige lid strafbaar gestel
de feiten zijn misdrijven. 

Artikel 28. 
( 1) Voor vergaderingen in eeo besloten 

ruimte dient toestemming te worden aange
vraagd. D e aanvraag om toestermning moet 
bevatten doel, plaats en tijd der vergadering 
en dient door degenen, die de vergadering 
willen houden, minstens zeven dagen voor 
den dag, waarop zij zal worden gehouden, te 
worden ingediend. ' 

(2) De aanvraag om toestemming wordt 
bij den pláatselijk bevoegden procureur-gene
raal, fungeerend gewestelijk directeur van po
litie, ingediend, die eventueel toestemming 
verleent en hiervan terstond aan het plaat
selijk hoofd van politie (artikel 53, lid 2) 
kennis geeft. 

(3) Geen toestemming is noodig voor in 
besloten ruimten gehouden vergaderingen, 

1) · welke door een dienst van het Duit
sche Rijk of van de Nationaal-socialistische 
Duitsche ArbeiderspartiJ in. het bezette Ne
derlandsche gebied worden gehouden; 

2) van wetenschappelijken aard, welke 
binnen het kader van het gewone leerplan 
van een onderwijsinrichting worden gehou
den, alsmede van zuiver godsdienstigen of 
lfonstzinnigen aard, of uitsluitend liggende 
op het gebied van het gezelschaosleven; 

3) waaraan niet meer dan twintig per
sonen deelnemen, tenzij het vergaderingen 
met een politieke doelstelling betreft. 

(4) Eveneens is geen toestemming noodig 
voor in besloten ruimten gehouden vergade
ringen, welke worden georganiseerd door de 

· Nationaal-Socialistische Beweging de,r Ne
derÏanden, den Nederlandschen Volksdienst, 
het Nederlandsche Arbeidsfront of den Ne
derlandschen Landstand; aan het plaatselijk 
hoofd van politie (artikel 53, lid 2) moet 
hiervan evenwel' kennis worden gegeven. Ten 
aanzien van de kennisgeving is lid 1, tweede 
volzin, van ov<;reenkomstige· toepassing. . 

Artikel 29. 
(1) Voor openluchtvergaderingen en vóor 

optochten dient toestemming te worden aan
gevraagd. De aanvraag om toestemming be
helst de gegevens, vermeld in artikel 28, lid . 
1, tweede volzin, bij ootochten bovendien een 
nauwkeurige opgave van den te volgen weg; 
de aanvraag dient door degenen, die de ver
gadering of den optocht willen houden, min
stens zeven dagen voor den dag, waarop deze 
zal plaats vinden, te worden ingediend. 

(2) Artikel 28, lid 2 en 3, is van overeen
komstige toepassing. 

ArtikeÎ30. 
(1) De plaatselijk bevoegde procureur

generaal, fungèerend gewestelijk directeur 
van politie, kan naar iedere vergadering in 
besloten ruimten een of meer vertegenwoor
digers zenden, aan wie een behoorlijke plaats 
moet worden gegeven en desverlangd inlich
tingen over den persoon van den spreker 
moeten worden verstrekt. 



(2) Zulks is bij openluchtvergaderingen 
en optochten van overeenkomstige toepas-

• sing. 
(3) De vertegenwoordiger van den procu

reur-generaal, fongeerend gewestelijk direc
teur van politie, kan de vergadering of den 
optocht te allen tijde ontbonden verklaren; 
in dit geval zijn alle aanwezigen verplicht de 
verzamelpl-aats terstond te verlaten en uit 
elkander te gaan. 

(4) De politie is verplicht de ontbinding 
zoo noodig met de haar ter bescfiikking staan
de middelen ten uitvoer te leggen. 

Artikel 31. 
(x) Hij die 
x) in een aanvraag, voorgeschreven in de 

artikelen 28 en 29, opzettelijk onjuiste gege
vens verstrekt of 

· 2) in strijd met het bepaalde in de artike
len 28 of 29 een vergadering of een optocht 
organiseert of daaraan deelneemt of 

3) zi:ch bij ontbinding van een vergade
ring of optocht niet terstond verwijdert, 
wordt, voor zoover i_ngevolge andere bepalin- · 
gen niet een zwaardere straf is verbeurd, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren èn met geldboete van ten hoogste 
vijftig duizend gulden of met een dezer straf
fen. 

(2) De bij het vorige lid strafbaar gestel
de feiten zijn misdrijven. 

AFDEELING VIII. 

Openbare inzamelingen. 

Artikel 32 . 
(x) Openbare geld- of goedereninzame

lingen (hierna kortweg genoemd: irtzamelin
gen) van eiken aard mogen, ongeacht voor 
welk doel, niet dan met voorafgaande toe
stemming van het ingevolge artikel 34 be
voegde gezag worden gehouden. 

(2 Van inzameling is meer in het bijzon
der ook sprake, wanneer, onder mededeeling, 
dat .de opbrengst, ontvangst of winst geheel 
of ten deele voor doeleinden van algemeen 
nut of voor liefdadige doeleinden wordt aan
gewend: 

x) een prestatie in geld of goederen Wordt 
gevraagd, waartegenover of in het geheel 
geen tegenprestatie staat of slechts een zoo
danige, waarvan de waarde in geenerlei ver
houding tot de prestatie staat; 

2) tot toetreding tot een vereeniging of 
tot ondersteuning of bevordering van een 
vereeniging of stichting wordt opgewekt, in
dien uit dit opwekken is op te maken, dat 
het den verzoeker daarbij uitsluitend of over-

1 wegend te doen is om de aan_ de toetreding, 
de ondersteuning of bevordering verbonden 
prestaties in geld of !oederen, 

3) goederen worden verkocht of bijeen
komsten op het gebied van kunst, sport of 
anderszins worden gehouden; 

4) loterijen worden gehouden of gelegen
heid tot kansspel ( Ausspielungen) wordt ge-
geven. 

Artikel 33. 
Het bepaalde in artikel 32, lid x, is niet van 
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toepassing op inzamelingen, . welke worden 
georganiseerd : 

· x door het Arbeidsgebied van de Natio
naalsocialistischè puitsche Arbeiderspartij i~ 
Nederland; 

2) met toestemming van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied (Commissaris-Generaal voor Bijzondere 
Aangelegenheden) door een Duitsche o'ver
•heidsinstantie (dienst), of door een Duitsche 
niet commercieele vereeniging van personen 
of stichting; 

3) door een Christelijk kerkgenootschap 
in kerken of in kerkelijke vergaderruimten 
gedurende de godsdienstoefening of in onmid
dellijke aansluiting daara:lh. 

Artikel 34. 
De toestemming voor inzamelingen wordt 

verleend door den plaatselijk bevoegden pro
cureur-generaal, fungeerend gewestelijk di
recteur van politie, of, wanneer de inzame
ling in het gebied van meer dan een gerecht s
hof zal worden gehouden, door den Secreta
ris-Generaal van het . Departement van 
Justitie. 

Artikel 35. 
De aanvraag om toestemming moet be-

vatten: , 
x) de namen van de natuurlijke of rechts

personen, die de inzameling houden (organi
satoren); 

2) een opgave, te wiens behoeve de in
zameling zal worden gehouden (begunstig
de), zoomede een plan van verdeeling van 
de te verwachten opbrengst; 

3) gegevens omtrent den vorm, waarin 
de inzameling zal worden gehouden, in het 
bijzonder of het een straat- dan wel een huis
inzameling betreft, omtrent den aard der t e 
verkoopen goederen en omtrent den aard der 
te houden bijeenkomst; 

4) een opgave van plaats en tiJdstip of 
tijdsduur der inzameling. 

Artikel 36. 
(x) De toestemming kan door' het inge

volge artikel 34 bevoegde gezag afhankelijk 
worden gesteld van de vervulling van be
paalde, uitdrukkelijk aan te geven voor
waarden. 
• (~) De vergunning kan in het bijzonder 
bepalingen inhouden: 

x) omtrent het plan van verdeeling, be
doeld in artikel 35, ohder 2; 

2) omtrent den vorm, bedoeld in --artikel 
35, onder 3, waarin de inzameling moet wor
den gehoyden; den organisator kan in het 
bijzonder de plicht worden opgelegd de voor 
de -inzameling noodige hulpmiddelen, zooals 
collectebussen, inteekenboeken of -lijsten, op 
zijn kosten overeenkomstig de desbetreffende 
voorschriften van de instantie, welker toe
'stemming voor de inzameling noodig is, te 
laten vervaardigen of uitsluitend de aan hem 
van· overheidswege tegen betaling der kosten 
gegeven hulpmiddelen bij de · inzameling te 
gebruiken; 

3) betreffende plaats en tijdstip of tijds-
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duur der inzameling, bedoeld in artikel 35, 
onder 4; 

4) betreffende deu plicht van den orga
nisator om de met-de inzameling belaste per
sonen van een bijzonder legitimatiebewijs te 
voorzien, dat eventueel in den vorm, welke 
de instantie, welker toe~emming .noodig is, 
mocht hebben voorgeschreven, moet zijn ver
vat; in het bijzonder kan den organisator 
worden voorgeschreven, dat de legitimatie
bewijzen v~n een foto van den houder moe
ten zij n voorzien en door de instantie, welker 
toestemming noodig is, of door een andei
door haar aan te wijzen bureau tegen beta
ling van rechten moeten worden gewaar
merkt of afgestempeld. 

Artikel 37. 
(1) De instantie, welker toestemming 

ingevolge het bepaalde in artikel 34 voor de 
inzameling noodig is, kan van den organisa
tor van de inzameling rekening en verant
woording over de aanwending van de op
brengst der inzameling verlangen. 

(2) Zij kan in het bijzonder : 
1) de boekhouding en andere bescheiden, , 

alsmede den staat van de kas en van het ver
mogen; onderzoeken of doen onderzoeken ; 

2) van den organisator, van diens ge
machtigde of van de met het inzamelen be
laste personen schriftelijke of mondelinge 
inlichtingen verlangen; 

3) vertegenwoordigers naar vergaderin
gen of ·zittingen zenden. Dezen hebben de
zelfde rechten als de vertegenwoordigers, be
doeld in artikel 30. 

Artikel 38. • 
(1) Wijst het onderzoek van de op grond 

van artikel 3 7 verstrekte bescheiden of in•
lichtingen uit, dat deze onvoldoende zijn, dan 
kan de opbrengst dér inzameling geheel of 
ten deele onder een door het ingevolge artikel 
34 bevoegde gezag aan te wijzen gevolmach
tigde worden gesteld, die het beheer en de 
beschikking daarover heeft. 

(2) Tegen de in het vorige lid bedoelde 
beslissing kan niet worden opgekomen. 

Artikel 39. 
(1) Hij die 
1) een inzameling houdt in strijd met het 

bepaalde in artikel 32; 
2) in de overeenkomstig artikel 35 in te 

dienen aan,vraag onjuiste gegevens verstrekt; 
3) een inzameling houdt in strijd met de 

bepalingen, bedoeld in artikel 36 van de ver
gunning; 

4) de uitvoering der maatregelen' over
eenkomstig artik,el 3 7 bemoeilijkt of onmo
gelijk maakt, dan wel opzettelijk of door 
grove schuld onjuiste gegevens verstrekt; 

5) aan den gemachtigde, die op grond 
van artikel 38 is aangewezen, de door dezen 
te beheeren opbrengst der inzameling geh eel 
of ten deele onttrekt, 
wordt, voor zoover niet ingevolge andere 
voorschriften een zwaa rdere straf is ver
beurd, gestraft met hechtenis van t en hoog
ste zes maanden en met geldboete van ten 
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hoogste twee duizend gulden of met een de
zer straffen. 

(2) ':De bij het vorige lid strafbaar ge
stelde feiten zijn overtredingen. 

' AFDEELING- IX. 

lngevaarbrengintfvan economische 
prestat~es. 

Verboden uitoefening van een beroep. 

Artikel 40. 
(1) Hij die deelneemt aan een staking of 

werknemers uitsluit, wordt gesq:aft met ge
vangenisstraf van t en minste een jaar, doch 
van ten hoogste vijf jaren, in ernstige geval
len met tuchthuisstraf van ten minste. een 
jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
degene, die 

1) als werkgever in overeenstemming 
met de in het 'bedrijf werkzame werknemers ' 
een bedrijf geheel of ten deele stillegt, wan
neer dit stilleggen niet is gegrond op de 
eigen belangen van het bedrijf; · 
1 2) als werknemer in een voor de oorlog

voering belangrijk of anderszins van vitaal 
belang zijnd bedrijf zijn arbeidsprestatie ver
mindert met het oogmerk de volledige of 
rechttijdige totstandkoming der prestaties, 
tot welke het bedrijf. gehouden is, te bemoei
lijken dan wel onmogelijk te maken; 

3) in een voor de oorlogvoering belang
rijk of anderszins van vitaal belàng zijnd be
drijf voortbrengselen of voor de voortbrên
ging noodzakelijke materialen opzettelijk op• 
onjuiste JiVijze of ontijdig vervaardigt of af
levert, dlln wel een zoodanige vervaardiging · 
of aflevering opzettelijk begustigt en daar
door opzettelijk of door schuld de totstand
koming der prestaties, tot welke het bedrijf 
gehouden is, in gevaar b'rengt. 

(3) Poging is strafbaar. 

Artikel 41. 
(1) Hij die tot een bij artikel 40 straf

baar gesteld feit aanzet, dan wel hij die àn
deren bij het opnemen van het werk hindert 
of poogt te hinderen, wordt met de in artikel 
40 genoemde straffen gestraft. 

(2) De voorschriften betreffende de uit
lokking blijven onaangetast. 

Artikel 42. 

Is een feit als bedoeld in de artikelen 40 of 
41 buitengewoo'n ernstig, dan kan levens
lange tuchthuisstraf of de doodstraf Worden 
uitgesproken. 

Artikel 43. 
(1) Hij die in strijd i:net een van over

heidswege gegeven beschikking eenige werk
zaamheid al dan niet als beroep uitoefent of. 
ter ontduiking van een zoodanige beschik
king, door een ander laat uitoefenen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
t wee jaren en met geldboete tot een onbe
perkt bedrag of met een dezer straffen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij d ie teweegbrengt, dat eenige, al dan niet 
als beroep uitgeoefende, overeenkomstig het 
eerste lid verboden werkzaamheid wordt ver- ' 

' 



rjcht, dan wel hij die zoodanige werkzaam
heid mogelijk maakt, zijn hulp daarvoor toe
zegt of verleent, of daaruit voordeel geniet. 

(3) De bij_ de b.eide vorige leden straf
baar gestelde feiten zijn misdrijven. 

, AFDEELING X. 

Andere maatregelen tot behoud van de 
openbare orde. 

Artikel 44: 
· In het belang van de handhaving van de 

,openbare orde of de veiligheid van het open
bare leven kan bij politievoorschrift worden 
vetboden zich gedurende een bepaalden tijd 
in de open lucht op te houden. · 
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Artikel . 45. 

(1) De politievoorschriften, uitgevaar
digd op grond . van artikel 44, zijn niet van 
toepassing op: 

x) de leden van de Duitsche Weermacht, 
van de "Waffen-SS" en op het overige per
.soneel daarvan, op de leden der Duitsche 
politie ert van het personeel van de bureaux 
van het Duitsche Rijk of van de Nàtionaal
soc~alistische Duitsche Arbeiderspartij in het 
bezette Nederlandsche gebied, wanneer de
zen in uni~r.m zijn gekleed of een behoorlijk 
van een foto voorzien legitimatiebewijs bij 
zich dragen; ten aanzien van de leden der 
Duitsche Weermacnt, der "Waffen-SS" en 
der Duitsche Politietroepen zijn de met de 
voor dezen geldende voorschriften in over
eenstemming zijnde legitimatiebewijzen vol
doende; 

2) hen, die de Duitsche nationàliteit be
zitten en in dienst staan van een andere dan 
de onder 1 genoemde Duitsche bureaux, voor 
zoover hun verblijf in de open lucht ook ge
durende den op grond van artikel 44 vastge
. stelden tijd ter vervulling van van over
heidswege gegeven opdrachten of van plich
ten, welke.uit den dienst voortvloeien, nood
zakelijk is en zulks wordt aangetoond door 
middel van een schriftelijke overheids- of 
partijopdracht dan wel door middel van een 
zoodanige volmacht. -

3) de leden van de Nèderlandsche politie, 
•van de Nederlandsc·he grensbewaking, van 
den Nederlandschen Crisis-Controledienst, 
van de Nederlandsche brandweer en van den 
qpenbaren luchtbeschermingsdienst, alsmede 
op personen, die in ambulancediensten of 
diensten voor Eerste Hulp werkzaam zijn, 
alsmede op artsen en vroedvrouwen, voor 
.zoover het verblijf van voornoemde personen 
in de open luèht gedurende den op grond van 
artikel 44 vastgestelden tijd noodzakelijk is 
ter uitvoering van van overheidswege gege
ven opdrachten of ter vervulling van plich
ten, welke uit diepst of beroep voortvloeien, · 
een en ander, voor zoover het personen, di<! 
in ambulancediensten of diensten voor Eerste 
.Hulp werkzaam zijn, alsmede artsen en 
vroedvrouwen betreft, voor ·het geval het na
leven van een yoorschrift, als bedoeld in a r
tikel 44, gevaar zou kunnen opleveren; 

4) zij die in geval van ziekte of ongeval, 
waarvan het ernstig karakter kan worden 
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aangetoond, hulp trachten te vinden; 
5) diegenen die zoowel in het bezit zijn 

van een speciaal bewijs, als bedoeld in arti
kel 46, als van een officieel bewijs, waarop 
een 'foto van den betrokkene voorkomt; 

6) diegenen die behooren tot groepen van 
personen, als bedoeld in een ·overeenkomstig 
artikel 54, lid 2, door de instantie, welke het 
voorschrift ingevolge artikel 44 heeft ui tge
vaardigd, afgekondigde bekendmaking, voor 
zoover deze personen vqldoen aan de in de 
bekendmaking gestelde voorwaarden voor de 
ontheffing. 

(2) Personen, die motorrijtuigen bestu
ren, welke op den voet van artikel 2, lid x, 
onder 3 tot en met 6, van de Verordening No. 
n3/1940 betreffende bijzondere maatregelen 
ten behoeve van de luchtbescherming gedu- · 
rende den daarin genoemden tijd in het open
baar verkeer mogen worden gebruikt, moe
ten, behalve van de in het tweede lid van 
hetzelfde artikel bedoelde schriftelijke ver
gunrting, eveneens van een speciaal bewijs 
zijn voorzien, wanneer zij zich gedurende ~en 
op grond van artikel 44 vastgestelden tijd in 
de opên lucht ophoude!}, · 

Artikel 46. 
(1) De aanvraag tot afgifte van een spe

ciaal bewijs moet schriftelijk worden inge
diend bij het voor de woonplaatJ van den 
aanvrager bevoegde plaatselijk hoofd van 
poli tie ( artikel 53, lid 2). 

(2) Het plaatselijk hoofd van politie g~at 
na, of de aanvraag alle vereischte gegevens 
bevat en of de voorgeschreven bijlagen zijn 
bijgevoegd. Is zulks niet het geval, dan wijst 
het de aanv;fê.agaf. In het andere geyal zendt 
het de aanvraag aan <Ie instantie, welke voor 
de beslissing bevoegd is, tenzij het hoofd zelf 
die instantie is . 

(3) De afgifte van het speciale bewijs is 
opgedragen aan de instantie of den dienst, 
welke het voorschrift overeenkomstig artikel 
44 heeft uitgevaardigd of welke door deze 
daarmede is belast. Is het voorschrift ( :!ers te 
volzin) door een Duitschen politiedienst uit
gevaardigd, dan is de betreffende Gevol
machtigde van den R ijkscommissaris voor de 
provincie (politie-officier) voor d~ afgifte 
van het speciale bewijs bevoegd. 

(4) Het speciale bewijs moet voorzien 
zijn van handteekening en dienststempet 

(5) Geldige speciale bewijzen, welke in- . 
gevolge de Verordening No. 128/1940 betref
fende verkeersbeperkingen, eventueel zooals 
deze is gewijzigd bij de Verordenin~ No. 
151/19401 of ingevolge de Verordening No. 
188/1940 betreffende vaststelling van den tijd 
van sluiting' en betreffende verkeersbeper
kingen bij het in werking treden van deze 
verordening waren uitgereikt, behouden hun 
geJdigheid, tenzij de _instantie, welke het 
voorschrift ingevolge artikel 44 heeft uitge
v1lardigd, bij een overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, afgekondigde bekendmaking hun gel
digheid herroept. 

(6) Is een speciaal bewijs verioFen · ge
raakt, dan geeft de rechthebbende daarvan 
binnen drie dagen kennis aan de instantie, 
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welke tot het afgeven van het speciale bewijs 
bevoegd is. D eze kan een verloren geraakt 
speciaal bewijs door afkondiging in het Alge
meen Politieblad ongeldig verklaren. 

Artikel 47. 
In het belang van de handhaving van de 

openbare orde of van de veiligheid van h.et 
openbare leven kan bij politievoorschrift aan 
bepaalde personen of groepen van personen: 

1) worden verboden zich in bepaalde dee
len van he't bezette Nederlandsche gebied op 
te houden; 

2) een bepaalde verblijfplaats worden 
aangewezen; 

3) het veranderen van woon- of verblijf
plaats worden verboden. 

Artikel 48. 
In het belang der handhaving van de open

bare orde of van de veiligheid van het open-
• bare leven kan bij politievoorschrift een tijd 

van sluiting worden vastgesteld, waaronder 
wordt verstaan de tijd, gedurende welken be
drijven tot het verschaffen van nachtverblijf 
of inwoning, alsmeae herbergen, tapperijen 
en andere voor het publiek toegankelijke hui
zen, waar men gelagen zet, zooals restaurants, 
koffiehuizen, hotels, pensions, benevens 
schouwburgen, cabarets, variété's, bioscopen, 
bedrijven, welke gelegenheid tot het beoefe
nen van sport bieden, en alle andere gelegen
heden van vermakelijkheid voor het publiek, 
.alsmede localiteiten, welke voortdurend door 
al d~n niet rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen, van personen of stichtingen 
worden gebruikt, voor de rechthebbenden , 
zooals leden, aandeelhouders of begunstigden, 
en voqr eventueele gasten gesloten moeten 
zijn. 

Artikel 49. 
Bij politievoorschrift kan het organiseeren 

van openbaar dansvermaak worden verboden. 

Artikel 50. 
In het belang der handhaving van de open- · 

bare orde of van de veiligheid van het open
bare leven kan bij politievoorschrift de ver
koop, de aflevering en het verstrekken van 
alcoholhoudende dranken bij den kleinhan
del, meer in het b ijzonder in localiteiten, 
waarvoor ·een vergunning voor den verkoop 
van alcoholhoudende dranken in het klein is 
verleend, worden verboden. Evenzoo kan het 
gebruik van alcoholhoudende dranken in zoo
danige localiteiten worden verboden. 

Artikel 51. 
(x) Hij die 
1) zich in strijd met d e bepalingen van 

een krachtens artikel 44 uitgevaardigd voor
schrift in de open lucht ophoudt; 

2) een hem overeenkomstig artikel 46 
afgegeven speciaal bewijs misbruikt, ter ver
krijging van een speciaal bewijs onjuiste ge
gevens verstrekt of van hef verloren geraken 
van een speciaalpewijs in strijd met het voor
schrift van artikel 46, lid 6, eerste volzin, niet 
of niet tijdig kennis geeft; 

3) zich in strijd met de bepalingen van 
,een krachtens artikel 47 uitgevaa~digd voor-

schrift ophoudt op een plaats, waarvÓor hem 
' zulks is verboden, of zich niet op de hem aan

gewezen verbfijfplaats ophoudt of van woon
of verbli.jfplaats verandert; 

4) als houder van een bedrijf tot het ver
schaf(en van nachtverblijf of inwoning', van 
een herberg, tapperij of .ander voor het pu
bliek toegankelijk huis, waar men gelagen 
zet, 0 zooals een restaurant, koffiehuis, hotel 
of 'pension, van een .schouwburg, cabaret, va
riété, bioscoop, van een bedrijf, hetwelk ge
legenheid tot het beoefenen van sport biedt, 
of van eenige andere gelegenheid van 
vermakelijkheid, of als deszelfs plaatsver
vanger of gevolmachtigde of als gaSj: in zoo
danig bedrijf met een krachtens artikel 48 
voorgeschreven tijd van sluiting in strijd han-
-delf; ' 

5) als lid-van het bestuur van een al dan 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging van personen of vàn een stichting, 
als deszelfs plaatsvervanger of gemachtigde, 
als · rechthebbende tot of als gast van zooda
nige vereeniging of stichting binnen locali
teiten, welke voortdurend door de vereeni
ging of stichting worden gebruikt, met een 
krachtens artikel 48 voorgeschreven tijd van 
sfuiting in strijd handelt; 

6) aan een krachtens artikel 49 verboden 
dansvermaak deelneemt, zoodanig dansver
maak• organiseert of voor zoodanig dansver
maak ruimte ter beschikking stelt; 

7) in strijd met een krachtens artikel 50 
uitgevaardigd voorschrift alcoholhoudende 
dranken ve-rkoopt, aflevert, verstrekt of ge
bruikt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste· 
zes maanden en met geldboete van ten hoog
ste twee duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een der feiten, b~doeld in het 
vorige lid, onder 4 tot en met 7, door of van
wege een rechtspersoon begaan, dan wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leitling had bij het ver
boden handelen of nalaten. 

(3) De bij het eerste, lid strafbaar gestel
de feiten zijn overtredingen. 

AFDEELING XI. 

'Verdere maatregelen. 

Artikel 52. 
, (1) . De Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid kan de maatregelen 
treffen, noodig in het belang van de openbare 
orde en van de veiligheid van het openbare 
leven, en te dien einde meer in het bijzonder 
rechtsvoorschriften op politioneel gebied (al
gemeene voorschriften, bevelen, bekendma
kingen) uitvaardigen. 

(2) Hij die in strijd handelt met een op 
grond van het bepaalde in lid 1 uitgevaar
digd rechtsvoorschrift, wordt, voor zoover 
niet ingevolge andere dan de op grond van 
het bepaálde in lid 1 uitgevaardigde voor
schriften een zwaardere straf is verbeurd, ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met geldboete van ten hoogste 
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twee duizend gulden of met een dezer straf-
fen. • 

(3) De bij het vorige lid strafbaar gestel
de feiten zijn overtredingen. 

AFDEELING XII. 

Uitvaardiging en afkondiging van 
• politievoorschriften. 

Artikel 53. 
(:c.) Voor het uitvaardigen van politie

voorschriften, als bedoeld in de artikelen 14, 
lid 1, 44 en 47 tot eri met 50, zijn, behalve de 
betreffende Duitsche politie-instant~, be
voegd: 

1) de Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie; 

2) de plaatselijk bevoegde procureur-ge-. 
neraal, fungeerend gewestelijk directeur van 
politie; 

3) het plaatselijk hoofd van politie. 
(2) Plaatselijk hoofd van politie, als be

doeld in het vorige lid, onder 3, is: 
1) in gemeenten, waar een hoofdco~mis

saris van politie is, deze; • 
2) in alle andere gemeenten de burge

meester, 
(3) Alvorens een politievoorschrift, als be

doeld in het eerste lid, door een Nederlan<l
sche politie-instantie wordt uitgevaardigd, 
dient de toestemming van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid) of de door dezen aangewezen on
der hem ressorteeren'\e Duitsche instantie te 
worden verkregen. 

Artikel 54. 
(1) De politievoorschriften, bedoeld i"n 

de artikelen 13, lid 3, 14, lid 1, 27, lid 1, 44 en 
48 tot en met 50, alsmede de op grond van 
artikel 52 uitgevaardigde rechtsvoorschriften 
treden, voor zoover niet anders is bepaald, in 
werking op het tijdstip hunner afkondiging. 
Zulks geldt eveneens voor politievoor;ichrif
ten, als bedoeld in artikel 47, voor zoover deze 
vqor groepen van personen gelden. 

(2) De afkondiging geschiedt door mid
del van de pers, den radio-omroep, door aan
plakking of op andere ter plaatse gebruike
lijke wijze. 

(3) Geschiedt de afkondiging van het 
politievoorschrift door meer dan een der in 
lid 2 genoemde middelen, dan is het tijdstip 
der eerste afkondiging beslissend voor de in
werkingtreding. 

AFDEELING XIII. 
Strafvervolging. 

Artikel 55. 
(1) Tot kennisneming van de in artikel 

1 bedoelde strafbare feiten is het Duitsche 
Hooggerechtshof als Bijzondere Rechtbank 
(Sondergericht) bij uitsluiting bevoegd. 

(2) Het tijdstip, waarop de terechtzitting 
wordt gehouden, wordt bepaald zonder in
achtneming van termijnen. 

(3) De telastelegging kan mondeling ge
schieden. Een uittreksel van de telastelegging 

wordt opgenomen in het procesverbaal der 
zitting. \ 

(4) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van den Duitschen Krijgsi:aad en 

· van de Bijzondere Rechtbank voor strafzaken 
voor leden der SS en voor de leden der po
litie-organisaties met een bijzondere taak 
blijven onaangetast; hetzelfde geldt ten aan
zien van de in artikel 12 der Verordening No. 
52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze luidt in
gevolge de Bekendmaking No. 72/1942 
bedoelde mogelijkheid tot verwijzing van be
paalde strafzaken naar de Bijzondere Recht
bank voor de SS. 

(5) Het gerecht bepaalt de wijze van vol
trekking van de doodstraf. 

(6) Indien ter terechtzitting blijkt, dat 
een strafbaar feit in den zin van artikel 1 

niet heeft plaats gevonden, wordt èe zaak 
verwezen naar den gewonen re;;chter. 

Artikel 56. 
De bij de· bepalingen der Afdeclin~en I 

tot en met VI, VII, artikel 25 en 26, en v·n 
strafbaar gestelde handelingen, met uit20n
dering van de handelingen, strafbaar gesteld 
bij de artikelen 14 en 4-~, zijn strafbare feiten 
in den zin van artikel 2, lid 2, der Verorde
ning No. 52 /1940, zooals deze luidt ingevolge 
de Bekendmaking No. 72/1942. 

Artikel 57. 
Feiten, gepleegd in strijd met het bepaalde 

in de artikelen 14, 21, 27 en 43, worder uit
sluitend voor den politierechter overet:.nkom
stig de artikelen 367 tot en met 381 van het 
Wetboek van Strafvordering vervolgd. De 
artikelen 369 en 376 van het Wetbo'èk van 
Strafvordering blijven in zooverre buiten toe
passing. 

Artikel 58. 
(1) Wanneer de Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied zulks noo
dig acht, verwijst hij voor dit gebied of voor 
afzonderlijke deelen daarvan de berechting 
van alle of 'van bepaalde strafbare feiten voor 
bepaalden of voor onbepaalden tijd bij de
creet tot berechting naar de procedure voor 
politiestandgerechten (artikelen 67 tot en 
met 70). De verwijzing kan ook voor bepaal
de gevallen plaats hebben. 

(2) Ten aanzien van de afkondiging van 
een decreet overeenkomstig het vorige lid, ' 
eerste volzin, zijn de voorschriften van artikel 
52, lid 2, van toepassing. Voor zoover niet 
anders wordt bepaald, treedt het in werking 
op het 'Ïjdstip zijner afkondiging, waarbij in 
geval van afkondiging door verschillende 
middelen het tijdstip der eerste afkondiging 
beslissend is. 

(3) Verklaart het politiestandgerecht den 
verdachte schuldig, dan legt het de dood
straf op. 

(4) Poging tot en deelneming aan het 
-strafbaar feit zijn op gelijk,; wijze strafbaar 
als het voltooid strafbaar feit. 

(3) Is in uitzonderingsgevallen, waarin 
bijzondere, in den persoon van den verdachte" 
gelegen gro'nden tot vermindering der straf-
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baarheid bestaan, de doodstraf bovenmatig 
te achten ( nicht angemessen), dan wordt als 
straf levenslange tuchthuisstraf of tuchthuis
straf van ten minste tien jaren opgelegd. 

(6) Het gerecht bepaalt de wijze van vol
trekking van de doodstraf. 

( 7) Indien ter terechtzitting blijkt, dat 
een strafbaar feit in den zin van lid r niet 
heeft plaats gevonden, wordt de zaak ver
wezen naar den gewonen rechter. 

AFDEELING XIV. 
Schadevergoeding en zoengeld. 

Artikel 5g. 

Ter zake van handelingen, welke na 25 
Mei 1940 zijn geschied of geschiec;Ien, en 
welke tegen belangen van het Duitsche volk 
of van het Groot-Duitsche Rijk zijn gericht 
of welke de openbare orde of het openbare 
leven in het onder bescherming van de Duit
sche troeperi staande Nederlandsche' gebied 
zouden kunnen verstoren, kan een verplich
ting tot vergoeding van schade en een zoen
geld (Sühneleistung) worden opgelegd aan: 

· r) personen, vereenigingen of stichtin
gen, die zoodanige handelingen goedkeuren 
of bevorderen of van wie mag worden aange
nomen, dat zij zoodanige handelingen goed
keuren of bevorderen; 

2) gemeenten, binnen welker gebied zoo
danige handelingen zijn geschied. 

Artikel 60. 
(r) Opgelegd kunnen worden persoon

lijke, geldelijke of zakelijke prestatiês. 
(2) Wordt aan meerdere personen, ver

eenigingen of stichtingen een prestatie opge
legd, zoo zijn deze hoofdelijk. aansprakelijk. 

(3) Wordt een persoonlijke prestatie op
gelegd, dan kan diegene die daartoe is ge
houden zich bij het volbrengen daarvan niet 
dan met toestemming van de in artikel 6 r 
genoemde instantie laten vervangen. · 

(4) Worden geldelijke l?restaties opge
legd, dan kan de gemeente, binnen welker 
gebied de personen, vereenigingen of stich
tingen, aan wie een prestatie is opgelegd, hun 
woonplaats hebben of gevestigd zijn, worden 
aangewezen het totaalbedrag van de opge
legde prestaties uit te betalen en de afzon
derlijke· prestaties daar~p op c;Ie wijze, als be
paald in de beschikking, waarbij de prestatie 
is opgelegd, van de personen, vereenigingen 
of stichtingen, aan wie de prestatie is opge
legd, in te vorder_en. 

Artikel 61. 
(r) Prestaties, als bedoeld in deze afdee

ling, worden door den Rijkscommiss·aris voor 
het bezette Nederlandsche gebted (Gommis
saris-Generaal voor de Opeubare Veiligheid) 
bij schriftelijke beschikking opgelegd. 

(2) Voor zoover in bepaalde ·gevallen 
niet anders wordt bepaald, vindt de tenuit
voerlegging der beschikking plaats overeen
komstig de bepalingen van het Wetboek van 

-Burgerlijke Rechtsvordering; de beschikking 
wordt ten deze gelijkgesteld met een vonnis 
in executorialen vorm. 

"". 

(3) Op hem die een hem opgelegde pres
tatie in het geheel niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig verricht, kan lijfsdwang van beperkten 
of onbeperkten duur worden toegepast, voor 
het geval zulks in_ de beschikking is bedreigd. 

(4) Is een verplichting opgelegd aan een 
vereeniging of stichting, dan richt de in het 
vorige lid bedoelde bedreiging met lijfsdwang 
zich tegen de personen, 'die in de beschikking 
worden genoemd. 

(5) De lijfsdwang wordt -ten uitvoer ge
legd door de Duitsche politie. 

AFDEELING XV. 

Politiestandrecht. 

Artikel 62. 
(r) Wanneer de Rijkscommissaris vo01 

het bezette Nederlandsche gebied zulks voor 
de onderdrukking van bijzonder ernstige in
gevaarbrenging of storing van de openbare 
orde of van de veiligheid van het openbare 
leven noodig acht, kondigt hij voor dit gebied 
of voor bepaalde deelen daarvan door middel 
van decreet het poli tiestandrfcht af. 

(2) Dit decreet -wordt door de pers, den 
radio-omroep, door aanplakken of·op andere 
ter plaatse gebruikelijke wijze bekendge
maakt. Voor zoover niet anders wordt be
paald, treedt het in werking op het tijdstip 
zijner afkondiging-,. waarbij in geval van af
kondiging door verschillende middelen het 
tijdstip der eerste afkondiging beslissend is. 

(3) De afkondiging van het politiestand
recht gaat gepaard met het bevel, dat een 
ieder zich heeft te onthouden van iedere be
roering, welke de openbare orde en de veilig
heid van het openbare leven zou kunnen ver
storen of in gevaar zou kunnen brengen, en 
zich heeft te schikken • naar de bijzondere 
maatregelen van den Rijkscommissaris, welke 
deze, daarbij uitdrukkelijk de aandacht ves
tigende op de scherpte van het politiestand
recht, uitvaardigt. Hij die in strijd handelt 
met dit bevel wordt standrechtelijk veroor
deeld. 

Artikel 63. 
In het gebied, waarvoor het poli"èiestand

recht is afgekondigd, treden voor den duur 
daarvan de bepalingen van de artikelen 64 
tot en met 70 in werking, voor zoover de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied niet anders bepaalt. 

Artikel 64. 
(r) De Hoogere SS- en Politieleider treft 

alle maatregelen, welke hij voor de handha
ving of het herstel van de openbare orde of 
van de veiligheid van het openbare leven 
noodig acht. 

(2) Hij vaardigt de ter uit voering van 
zijn taak noodige rechtsvoorschriften uit, 
Deze kunnen geldboeten tot een onbeperkt 
bedrag, hechtenis van ten hoogste zes weken 
en gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 
inhouden. Ten aanzien van de bekendmaking 
van deze rechtsvoorschriften zijn de voor
schriften van artikel 62, lid 2, van toepassing. 

(3) Bij de uitvoering van zijn taak kan 



de Ho9gere SS- en Politieleider van het gel
dende recht afwijken. 

Artikel 65. 
(1) De Rijkscommissaris voor het.bezette 

Nederlandsche gebied benoemt voor het ge
heele gebied, waarvoor het politiestandrecht 
is afgekondigd, een bijzonderen gemachtigde. 
Hij behoudt zich het recht voor, ook voor be
paalde deelen van het gebied, waarvoor het 
p9litiestandrecht is ' afgekondigd, bijzondere 
gemachtigden te benoemen. 

(2) Het geheele openbare bestuur, met 
uitzondering van de politie, is ondergeschikt 
aan den bijzonderen gemachtigde, binnen 
diens overeenkomstig lid 1 vastgestelde terri
toriale bevoegdheidsgebied, voor zoover de 
Hoogere SS- en Politieleider in deze niet 
overeenkomstig artikel 64, lid 1, ingrijpt. ' 

(3) De geldigheid van algemeen verbin
dende rechtsvoorschriften, welke door de Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur in 
overeenstemming met§ 3, lid 2, tweede_vol
zin, der Verordening No. 3/ 1940 tot uitoefe
ning van de regeeringsbevoegdheden in Ne

'derland worden uitgevaardigd, is afhankelijk 
van de voorafgaande toestemming van den 
bijzonderen gemachtigd~. 

(4) De bijzondere gemachtigde vaardigt 
de ter uitvoering van zijn taak noodigerechts
voorschriften uit. Artikel 64, lid 2, tweede en 
derde volzin, en lid 3, is van toepassing. 

Artikel 66. 
(1) Hij die een bij artikel 62, lid 3, ver

boden handeling begáat, wordt gestraft met 
den dood. 

(2) Poging tot en deelneming aan het 
strafbaar feit zijn op gelijke wijze strafbaar 
als het voltooide strafbaar feit. 

(3) Is .in uitzonderingsgevallen, waarin 
bijzondere, in den persoon van den verdachte 
gelegen gronden tot vermindering der straf
baarheid bestaan, de doodstraf bovenmatig 
te achten ( nicht angemessen), dan wordt als 
straf levenslange tuchthuisstraf of tucht
huisstraf van ten minste tien jaren opgelegd. 

(4) Het gerecht bepaalt de wijze van vol
trekking van de doodstraf. 

Artikel 67. 
(1) Als standgerechten treden politie

standgerechten op. 
(2) De .politiestandgerechten zijn telken

male samengesteld uit een rechterlijken SS
leider der rechterlijk~ macht voor SS en po
litie als voorzitter en twee SS-leiders of poli
tie-officieren als bijzitters. •Bovendien wordt 
van den dienst van een griffier geb~ik ge
maakt. 

(3) Voorzitte r en bijzitters worden door 
den Hoogeren ss~ en P olï°tieleider uit een 
door hem aan den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied overgelegde en 
door dezen goedgekeurde aanbevelingslijst 
benoemd. 

Artikel 68. 
(1) Het politiestandrecht bepaalt, voor 

zoover in deze afdeeling niet anders is be-
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paald, zij~ procedure overeenkomstig plicht
matige beoordeeling. Met betrekking tot de 
inleiding van een onderzoek of tot het voeren 
val! de standrechterlijke procedure dàn wel 
tot niet verdere vervolging kan de Hoogere 
SS- en Politieleider aan het gerecht opdrach
ten geveq. 

(2) Het politiestandrecht dient in de pro
cedure alles te doen, wat tot ontdekking van 
de waarheid noodzakelijk is. De verdachte 
dient, zoo noodig door tusschenkomst van een 
tolk, te worden gehoord. Als verdediger wordt 
hij biJgestaan door een SS-leider of een po
litie-officier. Het gerecht kan in diens plaats 
eveneens een door den verdachte zelf gekozen 
verdediger toelaten, voor zoover. de procedure 
hierdoor niet wordt vertraagd. 

(3) ·De namen der rechters, -~an deri grif
fier en van den verdachte, de bewijsmiddelen, 
het strafbare feit, het met redenen omkleede 
vonnis, zoomede de dag en de plaats der te
rechtzitting van het standgerecht worden in 
een door den voorzitter en den griffier te on
derteekenen proces-verbaal neergelegd. 

(4) Indien ter terechtzitting blijkt, dat 
een strafbaar feit in den zin van artikel 62, 
lid 3, niet ·heeft plaats gevonden, of in een 
standrechtelijke procedure de zaak niet kan 
worden opgehelderd, wordt de zaak verwèzen 
naar den gewonen rechter. 

Artikel 69. 
Het politiestandgerecht legt zijn vonnis 

aan den Hoogeren SS- en Politieleider ter 
bevestiging over. Deze kan het vonnis ver
nietigen en de zaak na;:ir een ander polit'ie
standgerecht of naar den gewonen rechter 
verwijzen. 

Artikel 70. 

De voorschriften betreffende de bevoegd
heid van den Duitschen Krijgsraad en van 
de Bijzondere Rechtbank voor Strafzaken 
voor leden der SS en voor de leden der poli
tie-organisaties met een bijzondere taak blij 
ven onaangetast; hetzelfde geldt ten aanzien 
van de in artikel 12 der Verordening No. 
52/1940 betreffende de Duitsc4e rechterlijkè 
macht voor strafzaken, zooals deze luidt in
gevolge de Bekendmaking No. 72/1942 
bedoelde mogelijkheid tot · verwijzing van 
bepaalde strafzaken _naar de Bijzondere 
Rechtbank voor de ~ -

AFDEELING XVI. 

Overgangs- en slotb,epalingen. 

Artikel 71. 
Zoolang de herordening van de vereenigin

gen en stichtingen niet beëindigd is, geeft de 
plaatselijk bevoegde procureur~generaal, fun
geerend gewestelijk directeur van politie, zijn 
beslissingen, bedoeld in artikel 20, leden 4, 
6 en 7, in overeenstemming met den Com
missaris, ·bedoeld in artikel 1 , lid 1, der Ver
ordening' No. 41/1941, ten einde te komen tot 
een herordening op het gebied van de niet 
commercieele vereenigingen .en stichtingen. 
Hij dient dezen daarvoor de noodige beschei
den onverwijld toe te zenden; de terugzen-



1943 15 

ding door den Commissaris dient_ tijdig te. 
geschieden. 

Artikel 72. 
(1) Buiten werking treden: 
1) de Verordenfng No. 55/1941 betref

fende het afkondigen van het civt'ele stand
recht ; 
_ 2) de Verordening No. 138/1941 betref
fende de handhaving van de openbare orde, 
zooals gewijzigd bij Verordening No. 182/. 
1941, met uiuonderin!!" van artikel 44; 

3) de Verordening No. 195/1941 tot be
st_rijdi"ng van sabotagehandelingen; 

4) de Verordening No. 55/1942 betreffen
de maatregelen tot beschermittg van de open-· 
bare orde en van de veiligheid van het open
bare leven ; 

5) de Verordening No. 75/1942 tot afweer 
van handelingen, gericht tegen de bezettende 
macht, met uitzondering van artikel 5. 

(2) De voorschriften, welke op grond van 
de ingetrokken bepalingè n van de in het vo
rige lid, onder 2 , genoemde verordening zijn 
uitgevaardigd of beschouwd worden als op 
grond van deze bepalingen te zijn uitgevaar-• 
digd, worden beschouwd als op grond van 
de overeenkomstige voorschriften der onder
havige verordening te zijn uitgevaardigd. 

(3) Voor zoover in andere voorschriften 
. wordt verwezen naar bepalingen van de bij 
lid 1 ingetrokken verordeningen, treden in de 
plaats daarvan de desbetreffende voorschrif-· 
ten der onderhavige verordening. 

Artikel 73. 
(1) Deze verordening treedt in w ~rking 

oo den dag harer afkondiging. · 
(2) Zij wordt aangehaald 11ls "Verorde

ning Openbare Orde 1943". 
's-Gravenhage, 5 Januari 1943. 

De R i'kscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 

N °. 2. 
26 ]anûari 19.'3. DÉCREET van den Rij ks

commissa ris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende d e oprichting 
va n een stichting tot bevordering van d e 
D uitsch-Nederlandsche betrekkingen. 
(Verordeningenblad, Aflevering 2.) 

Op grond van § s van het D ecreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 M ei 1940 
(R.W .B. I , b lz. 778) bep aal ik : 

Artikel 1. 

( 1) T ot het onderhouden en het bevor
d eren van de Duitsch-Nede rlandsche be
trekkingen wordt een publiekrechtelij ke 
sticht ing opgericht, welke haa r zet el heeft te 
's-Gravenhage . ' 
· ( 3) D e stichting is genaamd /, ,Rij ksstich
t ing Nederland". Het vermogen der stichting 
wordt v erschaft uit de middelen van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. 

Artikel 2. 

(1) Het bestuur der stichting berust bij 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied. Deze heeft als zoodanig 
bij uitsluiting de bevoegdheid om haar te 
vertegenwoordigen en om beschikkingshan
delingen te verrichten. 

(2) Hij kan een vertegenwoordiger be
noemen en dezen machtigen de stichting met 
rechtsgevolg te vertegenwoordigen. 

Artikel 3. 
De "Rijksstichting Nederland" is vrijge

steld van belastingen, ~gelrechten en andere 
door de overbeid geheven rechten, met uit
zondering van invoerrechten, statistiekrech-" 
ten, loonbelasting en vereve1'ingsbelasting, 
accijns en omzetbelasting. 

Artikel 4. 
Nadere bepalingen worden door mij in de 

statuten vastgesteld. 

Artikel 5. 
Dit decreet treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 26 Januari 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEyss-lNQUART. 

26 Januari 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter aanvulling van 
de Verordening No. 39/1941, houdende 
bepalingen omtrent den burgerlijken 
stand .van Duitschers in het bezette Ne
derlandsche gebied. (Verorde:iingenblad, 
Aflevering 2.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) beJ>aal ik : 

Artikel 1. 

De Verordening No. 39/1941, houde'nde be
palingen omtrent den burgerlijken stand van 
Duitschers in het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt als volgt aangevuld : 

1. 
Aan artikel 2 wordt een tweede lid toege

voegd, iuidende· als volgt : 
,, (2) De ambtenaren van den Duitschen 

burgerlijken stand maken, -ook wal)n eer d e 
voorwaarden van het vorige liä niet zijn ver
vuld, onder uitsluiting van de ambtenaren 
van. den N ederlandschen bu~gerlijken stand, 
akten op v an de geboorten en van de sterf
gevallen, welke plaats vinden in een inrich
ting voor kraamverpleging van d e " National
sozialistische Volkswohlfahrt E.V." of van 
de " Lebensborn"; heu e!fde geldt voor de ge
boorten van kinderen , wier moeders de op
neming in een zoodanige inrichting in uit
zicht is gesteld." 



• 

• 

Il. 
Na artikel 6 wordt een artikel 6a inge

voegd, luidende als volgt : 

• ,,Artikel 6a. 
Wordt van een onwettige geboorte akte 

opgemaakt, dan kan de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Com
missaris-Generaal voor Bestuur en Justitie) 
op verzoek van de moeder beschikken, dat 
de bepalingen van § 48 van de Wet betref
fende de aangelegenheden der vrijwillige 
rechtspraak van 7.7 Mei 1898 (R.W.B., blz. 
189), van § 6r van de Wet op den burger
lijken stand en van § 53 van de Eerste Ver
ordening ter uitvoering van de Wet op den 
burgerlijken stand van 19 Mei 1938 (R.W.B. 
I, blz. 533) niet of slechts in bepaalde op
zichten van toepassing zijn." 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking.op 1 

Maart 1943. 
's-Gravenhage, 26 Januari 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, -

SEYSS-INQUART. 

26 Januari I943· BEKENDMAKING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende aanvul
ling van · de Bekendmaking No. 40/1941 
betreffende het aantal der ambtenaren 
van den Duitschen burgerlijken stand, 
het gebied, waarbinnen zij hun werk
zaamheden uitoefenen, en de plaats, 
waar zij bureel houden. (Verordeningen
blad, Aflevering 2.) 

Ingevolge het t_}Veede lid van artikel 1 der 
Verordening No. 39/1941, houdende bepalin
gen omtrent den burgerlijken stand van 
Duitschers in het bezette Nederlandsche ge
bied, zooals deze is aangevuld bij Verordening 
No. 3/1943, wordt bekendgemaakt: 

Artikel 1. 

In de Bekendmaking No. 40/1941 betref
fende het aantal der ambtenaren van den 
D uitschen burgerlijken stand, het gebied, 
waarbinnen zij hun werkzaamheden uitoefe
nen, en de plaats, waar zij bureel houden, 
wordt na afdeeling I een afdeeling Ia inge
voegd, luidende als volgt: 

,,Ia. 

16 

Er wordt een ambtenaar van den Duit
schen burgerlijken stand benoemd met bu
reel te Nijmegen; ,deze ambtenaar van den 
burgerlijken stand maakt onder uitsluiting 
van de onder I genoemde ambtenaren van 
den burgerlijken stand akten op van de ge
boorten en van de sterfgevallen, welke plaats 
vinden in een inrichting voor kraamverple
ging van de "Lebensbom", alsmede van de 
geboorten •van kinderen, wier moeders de 
opneming in een zoodanige inrichting in uit
zicht is gesteld. Wijders worden voor hem, 
in plaats van voor een der onder I genoemde 

1943 

' ambtenaren van den burgerlijken stand, vol-
trokken de huwelijken van vrouwen, die met 
het oig op haar bevalling in een inrichting 
voor kraamverpleging van de "Lebensbom" 
zijn opgenome11, inäien•de man van Duit
sche nationaliteit is en niet op den voet van 
§ 5 der Eerste Verordening op de R ijksbur
gerwet (Reichsbürgergesetz) van 14 Novem
ber 1935 (R.W.B. I, blz. 1333) jood is of als 
jood wordt aangemerkt." 

Arti_kel 2. 
Deze bekendmaking treedt in werking op 

1 Maart 1943. 
's-Gravenhage, 26 Januari 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

26 Januari I943 · VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandscbe gebied betreffende de fi
nanciën van het Rijk, van de provinciën 
en van de gemeenten. (Verordeningen
blad, Aflevering 2.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevöegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën wordt gemachtigd 
met betrekking tot het toezicht op het beheer 
van de publieke geldmiddelen voorschriften 
uit te vaardigen, strekkende tot aanpassing 
van de inkomsten en uitgaven van den S taat 
aan de eischen, die in verband met het alge
meene beleid ten aanzien van de overhe~ds
financiën worden gesteld. 

(2) Tevens worden de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Financiën 
en van Binnenland:,che Zaken gemachtigd in 
onderlinge overeenstemming soortgelijke 
voorschriften o,p het gebied ~an de inkom
sten en uitgaven van de provfnciën en van 
de gemeenten uit te vaardigen. • 

Artikel 2. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën kan, in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van het 
desbetreffende Departement van Algemeen 
Bestuur, ook in afwijking van bestaande , 
vootschriften, uitkeeringen uit openbare 
middelen aan personen, instellingen en in
richtingen in het algemeen of in bijzondere 
gevallen staken, indien er geen waarborg be
staat, dat de uitgekeerde middelen in het 
algemeen belang worden aangewend. 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 26 Januari rg43. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 
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26 Januari z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
varen op binnenschepen. (Verordenin,
genblad, Aflevering 2.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening der regeerings
bevoegdheden in Neder1and van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Varen "op een binnenschip mogen 
slechts: 

1) leden der bemanning van het schip; 
2) personen, die behooren tot een aan 

boord gevoerd huishouden ve,n een lid der 
bemanning van het se.hip; 

3) personen, die ambtshalve medevaren; 
4) op ~een schip, dat tot personenvervoer 

is toegelaten, de reizigers. 
(2) De gezagvoerder draagt er zorg voor, 

• dat op het schip slechts personen varen, die 
overeenkomstig het vorige lid mogen mede
varen. 

Artikel 2. 
(1) De gezagvoerder van een binnenschip 

houdt bemanningslijsten bij volgens de in de 
bijlagen aangegeven modellen 1. Hij schrijft 
daarop in all~ op het schip varende personen, 
die vallen onder artikel 1, eerste lid, onde, 
l of 2, 

(2) De gezagvoerder is gehouden de be
manningslijsten volgens de in de bijlagen 
aangegeven modellen 1 in elk opzicht behoor
lijk in te vullen. 

(3) De medevarende bevestigt door zijn 
onderteekening, dat de hem betreffende in-
schrijving juist is. Kan de medevarende niet 
schrijven, dan wordt dit door den gezagvoer
der op de voor de onderteekening van den 
medevarende bestemde plaats vermeld. 

Artikel 3. 
De gezagvoerder is gehouden de beman

ningslijsten onverwijld na elke inschrijving 
aati. een waterschout of aan een ambtenaar, 
die op grond va,;>. artikel 1 van het Schepe-
1ingenbeslui t (Staatsblad 1937, No. 242) de 
functie van een waterschout vervult, over te 
leggen. De waterschout of de in den vorigen 
volzin genoemde ambtenaar . teekent op de 
bemanningslijsten aan · het tijdstip, ·waarop. 
deze hem zijn ,overgelegd; hij voorziet deze 
aanteekening van zijn onderteekening en van 
zijn dienststempel. 

Artikel 4. 
De geza gvoerder is gehouden de beman

ningslijsten aan eiken ambtenaar van politie 
en aan eiken met het toezicht op dë binnen
vaart belasten Nederlandschen ambtenaar, 
o'p diens verzoek, ter inzage over te leggen. 
Hetzelfde geldt ten opzichte van een met 
het militaire toezicht op de binnenvaart be
last lid der Duitsche Weermacht. 

1 Zie voor bedoelde modellen blz. 18. 

Artikel 5. 
De gezagvoerder bewaart een bemannings

lijst ten minste één jaar, nadat deze is afgt:-, 
sloten. Artikel 6. . 

(1) Binnenschepen .in den zin -van deze 
verordening zijn vaartuigen: 

1) der binnenvaart, welke dienen voor 
. het vracht- of reizigersvervoer; 

2) der binnenvisscnerij, welke varen bil'l'
nen het overeenkomstig de artikelen 1 en 5, 
eers_te lid, onder 1, en· tweede lid, der Veror
denmg No. ~00/1941, houdende buitenge
wone maatregelen voor de kustverdediging, 
zooals deze is aangevuld bij Verordening No. 
100/1942, bepaalde gebied, waarvoor de ver
bodsbepalingen gelden. , 

(2) De bepalingen der artikelen 2 tot en 
met 5 zijn niet van toepassing op vaartuigen 
der binnenvisscherij, welke slechts één man · 
aan boord hebben. 

Artikel 7. 
(1) I) Hij die als gezagvoerêl.er van een 

binnenschip een op grond van deze verorde
ning op hem rustende verplichting niet na-
komt; · 

2) hij die vaart op een binnenschi~ m~ 
schending van het voorschrift van artikel 1 
of die een op grond van artike!.2, derde lid, 
op hem rustende verplichting niet nakomt, 
dan wel door zijn onderteekening een on
juiste inschrijving op de bemanningslijst be-
vestigt, · · 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar en met· geldboet e van ten 
hoogste vijf duizend gulden of met een dezer 
straffen. . 

(2) De bij het· eerste lid strafbaar ge
stelde handeli~gen zijn misdrijven. 

Artikel 8. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den veertienden dag na dien harer afkon
diging. 

(2) Zij is niet van toepassing t en aanzien 
van schepen, welke tot het voeren der 
,,R'eichsdienstflagge" gerechtigd. zijn. 
· 's-Gravenhage, 26 Januari 1943. 
De Rijkscommissaris' vooc het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

II Januari 1943. BESLUIT van de Secré
tarissen-Generaal van de Departemen
t en van Just itie en van LandbJ'uw en 
Visscherij, houdende wijziging en aan
vulling van het Pachtbesluit. ( V erorde
ningenblad,JAflt;,vering 2.) 

Op_ grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §~ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezett e . Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Pachtbesluit (No. 215/1941) wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

2 
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I. 
Aan artikel 48, lid 3, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
"Plaatsvervangend voorzitter of secretaris 

kan eveneens diegene zijn, die de hoedanig
heid van candidaat-notaris heeft verkregen." 

Il. 
Het opschrift van A{deeling 111, § 2, wordt 

gelezen als volgt: 
,,Van beroep en herziening." 

III. 
(1) In artikel 72 wordt na lid 3 een nieuw 

lji 4 toegevoegd, luidende als volgt: 
,,(4) De deurwaarder, die de dagvaarding 

in beroep heeft uitgebracht, doet binnen drie 
dagen nadien afschrift van het exploit aan 

, den griffier van het kantongerecht, dat het 
vonnis heeft uitgesproken, toekomen." 

(2) Het bestaande lid 4 van artikel 72 
vervalt. 

IV. 
Na artikel 72-worden ingev~egd de artike

len 72a tot en met 72e, luidende als volgt : . 

,,Artikel 72a. 
Indien tegen een einduitspraak van de 

Pachtkamer van het kantongerecht geen ver
zet en geen hooger beroep wordt ingesteld, 
kan de betrokken Provinciale Boerenleider, 
indien naar zijn oordeel de uitspraak princi
pieele beteekenis heeft, een aanvrage tot her
ziening daarvan bij het Gerechtshof te Arn
hem indienen. · 

Artik~l 72b. 
De aanvrage tot· herziening heeft met be

trekking tot de tenuitvoerlegging van de uit
spraak dezelfde rechtsgevolgen als een hooger 
beroep. · 

Artikel 72c. 
(1) De aanvrage moet binnen ' twee we

ken, nadat de termijn voor het instellen vän 
verzet of van hooger beroep is verstreken, 
bij met redenen omkleed verzoekschrift bij 
de P achtkamer van het Gerechtshof worden 
ingediend. D e medewerking van een procu
rt!ur wordt hierbij niet vereischt. Het ver
zoekschrift gaat vergezeld van de noodige 
afschriften. De griffier zendt onverwijld bij 
aangeteekenden brief ee.n afschrift van het 
verzoekschrift toe aan de belanghebbenden 
bij de uitspraak. 

(2) Belanghebbenden kunnen hun stand-. 
punt schriftelijk toelichten; zij kunnen zelf
standige verzoeken doen met betrekking tot 
de uitspraak. Voor d e indiening van d eze toe
lichtingen en verzoeken is de medewerking 
van een procureur niet vereischt. De griffier 
zendt onverwij ld bij aangeteekenden brief 
afschrift van deze stukken aan den Provin
cialen Boerenleider en de overige belangheb-
benden. · 

-(3) Het Gerechtshof kan de oproeping 
van den Provincialen Boerenleider en van de 
belanghebbenden bevelen. Het bepaalt den 
dag en het uur van het verhoor, alsmede den 
termijn, bij de oproeping in acht te nemen. 
D e oproeping geschiedt bij aangeteekenden 

brief van den griffier. De opgeroepenen ver
schijnen, hetzij in persoon, hetzij vertegen
woordigd door een advocaat of procureur; het 
Gerechtshof kan verschijning in persoon be
velen. 

Artikel 72d. ' 
(1) Indien het Gerechtshof termen tot 

herziening aanwezig oordeelt, verwijst het de 
zaak naar het betrokken kantongerecht, ten 
einde die met inachtneming van de beslissing 
opnieuw af te doen. 

(2) Indien de zaak voor onmiddellijke 
afdoening vatbaar is, kan het Gerechtshof 
de afdoening ook aan zich houden. 

(3) De beschikking van het Gerechtshof 
is met redenen omkleed. 

Artikel 72e. 
De uitspraken van de F'achtkamer van het 

Gerechtshof zijn niet vatbaar voor cassatie." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II Januari 1943. 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE, 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

25 Januari z943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het- Departement 
van Financiën betreffende nadere rege
ling van het toezicht op de inkomsten 
en uitgaven des Rijks. (Verordeningen
blad, Aflevering 2.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en van artikel 1 der Verordening No. 
5/1943 betreffende de financiën van het Rijk, 
van de -provinciën en van de gemeenten en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onverminderd het bepaalde in de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 192 7, No. 
259) wordt de kredietopening, bedoeld in 
artikel 36, tweede lid, dier wet geweigerd, 
indien voor de voorgenomen betaling geen 
voldoende gelden beschikbaar zijn gesteld 
bij de krediettoewijzing volgens artikel 2 van 
dit besluit. 

(2) In artikel 36, tweede lid, onder b, 
van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
No. 259) vervallen de woorden: ,,en geen i 
maatregelen zijn of worden .getroffen om met 
spoed in het ontb;ekende te voorzien". 

(3) H et derde lid van artikel 36 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
259) vervalt. 

Artikel 2: 
(1) De Secretaris-Generaal, die het be

heer voert over een Hoofdstuk der Rijksbe
grooting of over een Rijksfonds, djent uiter
lijk den 10den van elke maand bij den Secre
taris-Gen~raal van het Departement van 
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Financiën een aanvrage om krediettoewijzing 
in. De aanvrage dient de bedragen te Vl!r
melden, waarvoor in den loop der volgende 
maand aanvragen tot kredietopening zullen 
worden ingediend. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van .Financiën wijst uiterli~k den 

~ 25sten der maand het aangevräagde krediet 
to.e, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. 

(3) In gevallen van volstrekte onver
mijdelijkheid kan de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën het voor een 
b.épaalde maand toegewezen krediet ver
hoogen. · 

Artikel 3 . 
(r) De comptabelen, aan wie overeen

komstig artikel 37 der Comptabiliteitswet 
(Staatsplad 1927, No: 259) is opgedrngen 
betalingen te doen zonder voorafgaande kre
dietopening, dienen bij den Secretaris-Gene
raal, onder wien zij ressorteeren, uiterlijk den 
5den van elke maand een overzicht in van 
de betalingen, welke zij in den loop der vol
gende maand zonder voorafgaande krediet
opening voornemens zijn te doen. 

(2) De in het eerste Jid bedoelde Secre
taris-Generaal neemt het totaalbedrag van 
de in het eerste lid bedoelde overzichten, 
voor zoover· hij de betalingen noodzakelijk 
oqrdeelt, op in zijn aanvrage om krediet
toewijzing voor dezelfde maand. 

(3) De Secretaris-Gérleraal van het De
partement van Financiën wijst uiterlijk den 
25sten-der maand voor het doen van betalin
gen zonder voorafgaande kredietopening, 
vq_or zoover hij deze betalingen noodzakelijk 
oordeelt, een bedrag toe. 

(4) De comptabelen, bedoeld in het eer
ste lià, onthouden zich van het doen van be
talingen, waarv.oor geen voldoende gelden 
beschikbaar zijn gesteld bij de krediettoe
wijzing volgens het vorige lid. 

(5) De bepalingen van dit artikel zijn 
in de door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien te bepalen ge
vallen van overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot het beheer, aan comptabelen 
opgedragen over hun verstrekte gelden ter 
~oede ·rekening. 

. Artikel 4. 
(r) • De Secertaris-Generaal van het De

partement van Financiën kan, hetzij voor 
alle, hetzij voor bepaalde met 's Rijks schat
kist in rekening-courant · staande Staatsbe
drijven, Rijksdiensten, instellingen en per
sonen voorJ,chrijven, dat opnei;ning van gel
den ten laste dier rekening-courant niet kan 
geschieden dan na voorafgaande krediettoe
wijzing. 

.. 

(2) Het voorschrift re;elt mede de ter
mijnen voor het aanvragen en toewijzen de-
zer kredi'et en. · 

(3) De bepalingen van dit artikel vinden 
geen toepassing, indien de relèening-courant
verhoudmg op een tusschen den Staat en 
den rekeninghoude;- gesloten overeenkomst 
berust. ' 

Artikel 5. 
(r) De Hoofden · van de a'fdeelingen· 
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Comptabiliteit bij de Depar.l:ementen van 
Algemeen Bestuur worden door den Secre
taris-Generaal van het betrokken Departe
ment, in overeenstemming met den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën, benoemd, geschorst en ontslagen. 

(2) De Hoofden van de afdeelingen 
Comptabiliteit bij de Departementen van 
Algerl}een Bestuur zijn ter zake van het in 
acht nel'l}en van de in de begrooting voor het· 
financieel beheer gestelde• grenzen verant
woording schuldig zoowel aan den Secretaris
Generaal van het Departement van FiQan
ciën als aan den Secretaris-Generaal van het 
betrokken Departement. _ 

(3) De ·Secretarissen-Generaal van ~ 
Departementen van Algemeen Bestuur rege
len brj gemeenschappelijk besluit de positie 
van de afdeelingen Comptabiliteit ten op
zichte van de andere afdeelingen der Depar
tementen en stellen voor de Hoofden van de 
afdeelirigen Comptabiliteit een instructie 
vast. 

(4) In geval van afwe'zigheid of ontsten- · 
tenis worden de Hoofden van de afdeelingen 
Comptabiliteit vervangen op de wijze, door 
den Secretaris-Generaal van het betrokken 
Departement, in ~vereenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën, te bepalen. 

Artikel 6." 
. (r) Maatregelen, welke financieele · ge
volgen hebben, worden door de Secret arissen
Generaal van de Departementen van Alge
meen Bestuur niet genomen, t enzij de fin.an
cieele gevolgen van die maatregelen irr de 
begrooting zijn voorzien en het...desbetref
fende stuk ten bewijze daarvan door het 
Hoofd van de afdeeling Comptabiliteit van 
te voren geviseerd is. 

(2) Een uitgave wordt slechts dan geacht 
in de begrooting te zijn voorzien, indjen 
daarop b ij het opstellen der begrooting is 
gerekend en de stand van het artikel, mede 
in verband met andere uitgaven, waarop 
moet worden gerekend, de uitgave toelaat. 

(3) De Secretaris-Generaal van een De
partement van Algemeen Bestuur, die van 
meening is, dat het Hoofd van de afdeeling 
Comptabiliteit zonder reden voor een uitgave 
zijn visum heeft geweigei:d, roe12t de beslis
sing van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën in. 

(4) In bijzondere gevallen van spoed
eischenden aard kan de Secretaris-Generaal · 
van het' Departement v'an Financiën, onder 
door hem te stellen_ voorwaarden, toestaan, 
dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen· 
getroffen worden zonder dat de financieele 
gevolgen van die maatregelen in de begroo-
ting zijn voorzien. ·. -

Artikel 7. 
Alle ambtenaren en beambten, werkzaam 

in bureelen van openbaren dienst, en alle 
comptabelen zijn gehouden de inlichtingen 
te verstrèkken, welke .de door den Secreta
ris-Generaal van het DepartemeHt van Fi
nanciën aan te wijzen ambtenaren voor de 
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uitoefeni;,_g van de hun opgedragen taak noo
dig achten. 

Artikel 8. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën kan bepalen, dat bij de 
uitvoering van dit besluit van door hem vast
gestelde formulieren gebruik moet worden 
gemaakt. · · 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. De artikelen 1, 2, 3 en 4 
vinden voor de eerste maal toepassing met 
betrekking tot de 'Clerde maand, volgende op 
die van de inwerkingtreding. 

's-Gravenhage,' 25 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v-. h . Dep. v. Financiën, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN:. 

2z Janu/J.ri z943. BESLUIT van den Secre
taris-G eneraal van het Departement vàn 
Waterstaat, houdende wiiziging1 van de 
Wegenverkeersregeling. (Verordeningen
b]ad, Aflevering 2.) 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No: 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 45, lid 3, tweede volzin, der Wegen
verkeersregeling (Besluit No. 193/1941) 
woràt gelezen als volgt: 

"De verouderde verkeersteekens moeten 
vóór een door den--Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat te bepalen 
tijdstip door de in dit besluit vervatte teekens 
war-den vervangen." 

Artikel 2: 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1943. · 

's-Gravenhage, 21 Januari 1943. 
. S:-G. v. h. Dep. v. Wat., D. G. W. SPITZEN.~ 

N °. 10. 

30 Januari z943. D'.ECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederl.and
sche gebied, houdende inschakeling van 
het Staatspolitiek Secretariaat der Na
tionaal-Socialistische Beweging der Ne
derlanden in het openbaar bestuur. (Ver
ordeningenblad; Aflevering 3-/ \ 

Het is in overeenstemming met de taak, 
mij door den Führer opgedragen, het _Neder
landsche volk te l;)etrekken qij de verant
woordelijke medebeslissing· in zake het be
stuur van dit land. 

Drager van den politieken wil van het•Ne
derlandsche volk is de NationaaJ-Socialisti
sche Beweging-der Nederlanden. 

Ik heb derhalve gelast, .dat ter waarbor
ging van . de harmonie tusschen het bestuur 
en de taak van de Nationaal-Socialistische 

Beweging der Neqerlanden alle aan mij on
dergeschikte Duitsche instanties bij de uit
voering van belangrijke bestuursmaatregelen , 
maar vooral in alle personeelsaangelegen-

- heden overleg dienen te plegen met den Lei
der der Nationaal-Socialisti~che Beweging 
der Nederlanden . 

In overeenstemming met mijn bevelen zal 
deze harmonie worden gehandhaafd door 
m iin Commissarissen-Generaal binnen het 
kader, hunner bevoegdheid door middel van 
het ·Staatspolitiek Sebretariaat der Natio
naal-Socialistische Beweging der Nederlan
deh. 

Door middel van het Staatspolitiek Secre
tariaat kan de Nationaal-Socialistische Be
weging der Nederlanden voorstellen en ont
werpen indienen. 

In aangelegenheden, waarin onder de ge
geven omstandigheden noodzakeli jkerwi ize 
in de eerste plaats rekening moet worden 
gehouden met het standpunt der bezettende 
macht, behoud ik mij de eindbeslissing voor. 

's-Gravenhage, 30 Januari 1943. 
De Rijkscommissaris ~oor het bezette 

Nederlandsche p,ebied, 
SEYSS-INQUART. 

z3 Februari z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende aan
vulling der Verordening No. 137/1942 
betreffènde sociale verzorging ·van oor
logsdienstnemers. (Verordeningenblad, 
Aflevering 4.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

• In artikel 13 der Verordening No.•137/1942 
betreffende sociale verzorging van oorlogs
dienstnemers worden na het woord "Rijks• 
arbeidsdienst" toegevoegd de woordén ,. , een 
transporteenheid van het "Nationalsozialis
tische Kraftfahrkorps", welke binnen het 
kader van de Duitsche Weermacht wordt of 
is ingezet,". 

Artikel 2. · 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 Februari r943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °.12. 

13 Februari 1943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette , 
Nederlandsche gebied betreffende het 
voeren van vlaggen door schepen . (Ver
ordeningènblad, Aflevering 4.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefèning van de 'regeerings-

j . . .... 
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bevoegdheden in Ne derrand van 18 M ei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

• Artikel r. 

Een zeeschip in den zin van artikel 310 
van het Wetboek van Koophandel, hetwelk 
voor de koopvaardij gebruikt wordt en niet 
is een Nederlandsch schip in den zin van ar
tikel 3 II of 3 1 2 van het Wetboek van Koop
handel, dient aan den achtt,rsteven aan een 
vlaggestok of aan den achtermast, en zulks 
in den regel aan de gaffel van den mast, bij 

- ontstentenis van deze in top of in het want 
de nationale vlag te vertoonen: ... 

1) bij in- en uitloopen van een Neder
landsche haven; 

2) bij verblijf in een Nederlandsche ha
ven, van 8 uur voormiddags tot zonsonder
gang; 

3) bij ontmoeting met een Duitschen oor-
logsbodem, dat de Reichskriegsflagge" 
voert. 

Artikel 2. 

Een schip of vaartuig in den zin van artikel 
748, eerste lid, van het Wetboek van Koop
handel, hetwelk thuisbehoort buiten het be
zette Nederlandsche gebied, dient, zoolang 
het verblijf binnen het bezette Nederland
sche gebied, van 8 uur voormiddags tot zons
ondergang aan den achtersten vlaggestok of, 

' indien deze niet aanwezig is, aan den mast de 
nationale vlag te vertoonen. 

Artikel 3. 
(1) De verantwoordelijke gezagvoerder 

van een schip of vaartuig, die er geen zorg 
voor draagt; dat de voorschriften der arti
kelen 1 of 2 worden nagekomen, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren of met geldboet e van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

(2) D e bij het eerste lid strafbaar gestel
de handeling is een strafbaar feit in den zin 
van artikel 2, tweede lid, der Verordenin&, 
No. 52/1940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken, zooals deze luidt 

ti,ngevolge ·de Bekendmaking No. 72/1942. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenha_ge, 13 Februari 1943. 

De Rijkscocncnlssaris voor h e t. b ezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

r8 December rg42. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreHende rechtspraak met 
enkelvoudige kamers. (Verordeningen
blad, Aflevering 4.) 

Op grond van § :c. ._der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

_, 
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Artikel i. 
(1) De Secretaris-Generaal va'n het D e

partement van Justitie kan ter bevordering 
van een snelle en doelmatige rechtspleging 
bepalen, dat gedurende een bepaalden tijd 
alle of bepaalde zaken bij een arrondisse
ments-rechtbank of een gerechtshof zullen 
worden behandeld door uit één .lid bestaande 
(enkelvoudige-) kamers. . . 

(2) D e Secretaris-Generaal kan verw1J
zing naar meervoudige kamers geheel of ten 
deele uitsluiten, 

(3) D oor een · maatregel overeenkomstig 
de leden 1 of of 2 kan de behandeling van een 
zaak niet worden onttrokken aan een kamer, 
welke geheel of ten deele•is samengestela uit 
personen, die niet tot de rechterlijke macht 
behooren. 

Artikef 2. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Justitie °\}aardigt de ter uitvoering 
van artikel 1 noodzakelijke voorschriften uit. 

Artikel 3. 1 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 December 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEkE. 

. 
N °.14. 

28 Janua,ri 1943. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depár
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, houdende wijziging 
en aanvulling van de Leerplichtwet. 
(Verordeningen_blad, Aflevering 4.) 1 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

D e Leerplichtwet wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld : 

In artikel re, tweede lid, onder 2 ° ., wbrden 
na het woord "kind" ingevoegd de woorden 
,, , na verkregen toestemming van den Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming,". 

ll. 
. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toege-

voegd, luidende als volgt: , 
,,D e Secretaris0 Generaal van het Depar-

. tement van 0 -pvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming verleent zijn in artikel 1, 

tweede lid, onder-2 ° ., bedoelde toestemming, -
behoudens in bijzondere gevallen, alleen, 
wanneer n\1ar zijn oordeel de gezondheids
toestand van het kind of de afstand van de 
woning tot dê naast bijzijnde in aanmerking - " 
komende school daartoe aanleiding geeft. De 
toestemming wordt verleend tot wederopzeg
ging." 
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III. 
(1) In artikel n, tweede lid, onder 3°., 

worden na het woord "blijkt," ingevoegd de 
woorden "dat de in artikel 1, tweede lid, 
onder 2 ° ., bedoelde toéstetpming is verleend 
en". 

(2) oln artikel 1:t, ·derde lid, worden voor 
het woord "huisondérwijs" ingevoegd de 
woorden "met toestemming van den Secreta
ris-Generaal van het DeP.artement van Op
voeding, Wetenscha1' en Kultuurbescher-
ming". ~ 

IV. 
In artikel · 18, ,§ 1, eerste lid, worden na 

het woord "huisonderwijs'' ingevoegd de 
woorden ,, , ~n wel huisonderwijs zonder 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuur!:_>escherming,". 

v . . 
In artikel 2 5, eerste lid, wordt de laatste 

volzin vervangen door twee volzinnen, lui~ 
dende als v olgt: 

"De inspecteur is bevoegd de lessen bij te 
wonen. Deze lessen moeten in de daguren 
worden gegeven." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op .den dag 
zijner afkondiging. ~ 

's-Gravenhage, 28 Januari 194j. 

S:-v• v.h. Dep. v. 0., W. en K., iJ. VAN DAM. 

N °. 15. 

.IS Januari I943· BESLU,IT van den Se-· 
cretàris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende het zie
kenhuiswezen (Ziekenhuisbesluit 1943). 
(Verordeningenblad, Aflevering 4.) . 

Op grond van·§ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstem~ing met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

(1) Dit besluit verstaat onder: 
"ziek~nhuis" een inrichting, bestemd voor 

of gebezigd tot verpleging bij dag en- bij 
nacht van personen, opgenomen voor het 
ondergaan van genees- , heel- of verloskun
dig onderzoek of genees-, heel- of verloskun-
dige behandeling; ,.-

"verpleeghuis" een herstellingsoord, een 
rusthuis of een andere v .erzorgingsinrichting, 
bestemd voor of gebezigd tot verpleging of 
verzorging bij dag en bij nacht van ten min
ste tien herstellenden, rustbehoevenden, 
lichamelijk gebrekkigen of andere hulpbe
hoevenden. 

(2) Als ziekenhuis of verpleeghuis, als 
bedoeld in dit besluit, worden niet be
schouwd: 
· r) Rijkshospitalen, voor zoover zij be
stemd zijn voor verpleging van militairen; 

2) krankzinnjgengestichtei;i en . andere 
door den Secretaris-Generaal van het De-

partement van Binnenlandsche Zaken aan
gewezen inrichtingen tot het verplegen van 
krankzinnigen. 

Artikel 2. 

Inrichtingen, bestemd voor of gebezigd tot 
verpleging of verzorging van minder dàn 
tien personen, mogen den naam "verpleeg
huis" niet voeren. 

Artikel 3. 
(r) Hêt is verboden zonder vergunning 

van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement vaF Sociale Zaken: 

1) een ziekenhuis op te richten of uit te 
breiden of een ·bestaand gebouw als zieken
huis in te richten; 

2) een ziekenhuis te verbouwen ; 
3) een ziekenhuis of verpleeghuis in be

drijf te stellen of in bedrijf te houden . . 
(2) E en vergunning, als bedoeld in het 

eerste lid, wordt, voor zoover het gemeente
lijke of provinciale zieken- of verpleeghuizen 
betreft, verleend · in overleg met den Secre
taris-Generaal van het Departement van Bin_ -
nenlandsche Zaken. 

Artikel 4 . . 
Met het toezicht op de naleving van dit 

besluit en de opsporing van de bij dit b,esluit 
strafbaar gestelde feiten zijn behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering en in artikel 1 van het Besl\lit No. 
123/1942 betreffende uitbreiding van de be
voegdheden van de politie genoemde ·ambte
naren, belast de geneeskundige inspecteurs 
van d~ Volksgezondheid . 

Artikel .5. 
(1) Het bestuur of de beheerder-van een 

ziekenhuis of verpleeghuis is verplicht aan 
de in artikel 4 bedoelde met het toezicht be
laste-personen alle door hen in verband met 
de naleving van dit besluit verlangge inlich: 
tingen te geven. 

(2) De met het toezicht belaste personen 
hebben. te allen tijde vrijen toegang tot alle 
gebouwen, waarvan redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat zij zijn of worden ingericht 
tot of in bedrijf gesteld als ziekenhuis of ver
pleeghuis en tot de daarbij behoorende ter-
reinen. ' ,.,, 

(3) Wordt aan de met het toezicht be
laste personen de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien zoo noodig met be
hulp van den sterken arm. 

Artikel 6. 
(,) ,) Hij die een inrichting in bedrijî 

stelt of in bedrijf houdt, welke in strijd met 
het in artikel 2 bepaalde den naam "ver
pleeghuis" voert; 

· 2) hij die handelt in strijd met een in 
artikel 3 genoemd verbod; 

3} hij die een overeenkomstig artikel 5, 
eerste lid, verlangde inlichting weigert of on
juist verstrekt of den in artikel 5, tweede lid, 
bedoelden t0egang weigert·te·verleenen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes ~aanden of geldboete -van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 



). 

N°. 15-16 24 

(2) Indien het feit wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf, . of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of het nalaten. , 

_(3 ) pe bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten z11n overtredingen. · 

. Artikel 7. 

Door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kunnen voor
schriften worden vastgesteld ten aanzien van 
d'.! g~nee~kundig'.! verzorging çn. •de verple
ging in z1ekenhu1zen en verpleeghuizen hun 
medische inrichting, organisatie en b;heer, 
alsmede de voorschriften, noodig voor de uit
voering van dit besluit. 

Artikel 8. 
H~t voorschrift, genoemd in artikel 3, eer

ste hd, onder 3, wordt op een ziekenhuis of 
verpleeghuis, dat op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit in bedrijf 
wordt gehouden, eerst toegepast een maand 
na de inwerkingtreding van dit besluit. De 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken· kan den in den vorigen 
·volzin genoemden termijn eenmaal of meer
malen verlengen. 

Artikel 9. 
(1) , Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Zieken-

huisbesluit 1943". - / 

Amsterdam, 18 Januari 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

z9 Februari 1943. VERORDENING van 
den • Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de in
standhouding van de producten en de 
verdeeling van goederen, alsmede van 
den arbeidsinzet. (Verordeningenblad, 
Aflev;ering 5.) -

Op grond van .§ 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financiën' en Economische Zaken of 
Commissaris-Generaal voor Bijzondere Aan
gelegenheden) kan alle maatregelen nemen, 
welke noodzakelijk z·Ïjn tot de instandhou
ding van de productie of de verdeeling van 
goederen dan wel van den arbeidsinzet. Hij 
kan het recht tot het bij afzonderlijke be
schikking treffen wm zoodanige maatregelen 
ook aan andere instanties overdragen. 

Artikel 2. 

Wordt de maatregel, als bedoeld in artikel 
1, bij een rechtsvoorschrift getroffen, dan 

-1943 
, . 

wordt_ deze door de pers, de radio, door aan
plakking of ~op andere ter plaatse gebruike
lijke wijze afgekondigd en wo.rdt deze door 
deze afkondigirtg geldig, voor zoover daarin 
niets anders is bepaald. 

---- Artikel 3. 

(1) Wordt een maatregel, als bedoeld-in 
artikel 1, bij afz2nderlijke beschikking ge
troffen, dan geschiedt dit schriftelijk. 

(2) De beschikking houdt in: · 
1) de aanduiding van de instantie, welke 

de beschikking geeft; 
2) den naam en het adres van dengeen, 

op wien de verplichtinl{ rust; 
3) de nauwkeurige aanduiding van het 

bevolen handelen of nalaten; 
4) de plaats, waar en het tijdstip, waarop 

een bevolen prestatie moet worden verricht; 
5) de plaats en het tijdstip van de uit

vaardiging; 
6) de onderteekening van de instantie, 

welke de beschikking geeft. 
(3) De instantie, welke de beschikking 

gec._ft, maakt deze aan dengeen, op wien de 
verplichting rust, bekend. Is-dit volgens haar 
oordeel niet mogelijk, dan wordt de beschik
king bekendgemaakt aan den burgemeestèr 
der gemeente, waarin degeen, op wien de ver
olichting rust, hier te lande zijn woonplaats 
heeft of laatstelijk heeft gehad. 

(4) Als bekendmaking van de beschik
king is in ieder geval te beschouwen: 

1) beteekening; . ,· 
2) overhandiging tegen bewijs van ont

vangst of · 
3) mededeeling middels aangeteekend 

schrijven. 
(5) Door de bekendmaking treedt de be

schikli:ing in werking. 

Artikel 4. 

(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 
met een volgens de artikelen 1 tot en met 3 
gegeven bevel, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste vijf jaren en met 
geldboete van ten hoogste honderdduizend 
gulden of met een dezer straffen. 

(2) Poging is strafbaar. 
(3 Wordt het feit door schuld gepleegd, 

dan wordt de dader gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogstç een jaar of met geld
boete van ten hoogste vijftigduizend gulden. 

(4) De strafvervolging vindt slechts plaats 
op klachte van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financiën en Economi
sche Zaken of Commissaris-Generaal voor 
Bijzondere Aangelegenheden). Deze klacht 
kan worden ingetrokken totdat het vonnis in 
tweede instantie in kracht van gewijsde is ge
gaan. 

(5) De bij de leden 1 tot en met 3 straf
baar gestelde handelingen zijn strafbare fei
tenJ als bedoeld in artikel 2, lid 2, der Veror
dening No. 52/1940 betreffeflde de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken, zooals 
deze luidt ingevolge de Bekendmaking No. 
72/1942. 
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Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
, 's-Gravenhage, 19 Febru1l.;i 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlé!,ndscfie gebied, 

SEY'S~-INQUART. 

3 Februari z943 . B;ESLUIT van d ê Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Visscherij, van Han
del, Nijve'rheid en Scheepvaart en van 
Justitie, houdende wijziging en aanvul
ling van het Economisth Sanctiebesluit 
1941. (Verordeningenblad, Aflevering 5.) 

Op grond v,m § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§' 2 
en 3 der Verordc:;ning No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor· het bezette Neder
~andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Economisch Sancti«;t,esluit 194-1 (No. 
174) wordt als volgt gewijzigd en aangevuld ~ 

I. 
( 1) In artikel 1, lid 1, onder 4, Vl(_orden 

de woorden ,,- met uitzondering van het 
voorschrift, gesteld bij àrtikel 23 - of bij 
een op grond van genoemd besluit uitgèvaar
digde verordening, met uitzondering" ver
vangen door de woorden ,, , met uitzondering 
van het voorschrift, gesteld bij artikel 23, 
en". 
. (2) Aan artikel 1, lid 1, wordt een cijfer 
5 toegevoegd, luidende als volgt: 

,,5) een voorschrift, gesteld bij of krach
tens de Bodemproductiewet 1939." 

(3) Aan artikel 1 wordt een lid 5 toege-
voegd, luidende als volgt: · ' 

,,(5) Poging tot en medeplichtigheid aan 
de overtredingen is strafbaar; de bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht betreffende 
poging tot en medeplichti_gheid aan misdrijf 
zijn van overeenkomstige toepassing." 

II. 
In artikel 3, onder 2, wordt het woo;d "slui

ting" vervangen -door de woorden "geheele 
of gedeeltelijke sluiting". 

111. 
Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 

,.Artikel 6. 
(1) Indien een der in de artikelen 1 en 

5 strafbaar gestelde feiten )l'Jordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, een vennoot
schap, eenige andere vereeniging-van per
sonen of .een doelvermogen, dan wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf ui tge
sproken 

hetzij tegen den rechtspersoon, de ven
nootschap, de vereeniging of het doelvermo
gen, 

hetzij tegen hem, die tot het feit' opdracht 
gaf of die de f~itelijke leiding had bij het 
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verboden handelen of het nalaten, 
hetzij tegen beiden. 
(2) Een strafbaar feit wordt geacht be

gaan te zijn door of vanwege een rechtsper
soon, een vennootscha-ç,, een. vereeniging van 
personen of een doelvermogen, indien het 
begaan is door'personen, die in dienst zijn van 
den rechtspersoon, de vennootschap, de ver
eeniging of het doelvermogen,. daarbij be- · 
trokken zijn of anderszins in hun sfeer han
delen, ongeacht of deze personen ieder afzon-
1ierlijk het strafbaar feit hebben begaan of 
dat bij hen gezamenlijk de elementen van het 
strafbaar feit aanwezig zijn." 

' IV. 
Na artikel '6 wordt een nieuw artikel 6a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 6a. 
(1). Indien een strafvervolging wordt in

gesteld tegen een rechtspersoon, een vennoot
schap, een vereeniging van personen of een 
doelvermogen, wordt deze tijdens de vervol
ging vertegenwoordigd door _ den bestuurder;:
indien er meerdere bestuurders zijn door het 
hoofd van het bestuur of, bij gebreke daar
van, door den door het openbaar ministerie 
aangewezen bestuurder. De vertegenwoordi
ger kan bij gemachtigde verschijnen, tenzij. 
het gerecht persoonlijke verschijning gelast. 

(2) Aan een rechtso~oon; een vennoot
schap, ee~ vereeniging van personen of een 
doelvermogen wordt als hoofdstraf slechts 
geldboete opgelegd. Indien na een verbeurd
verklaring van niet in beslag genomen voor
werpen noch de voorwerpen worden uitge
leverd, ncich de geschatte waarde wordt be
taald, dan wordt deze op de goederen en in-• 
komsten van den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of hH doelvermogeri 
verhaald, de .bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering ~treffende het verhaal. 
van geldboeten zijn van overeenkomstige toe: 
passing." 

v. 
Aan artikel 7, lid 1, wo~dt een tweede vol

zin toegevoegd', luidende als volgt: 
"Het openbaar ministerie kan zich· bij de 

behandeling ter terechtzitting door een door 
den Secreta~is-Generaal van het Departe
ment van Justitie aangewezen persoon doen. 
bijstaan." · 

VI. 
In artikel 8, lid 3, wordt het woord "en"' 

vervangen door een koffiIIla en worden achter 
het getal "1939" -ingevoegd de woorden "en 
van artikel i:2 van de Bodemproductiewet 
1939". 

VII. 
Na artikel II wordèn twee nieuwe artikelen 

na en nb ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 11a. 
De opsporingsambtenaren kunnen vorde-· 

ren, dat een ieder, die ingevolge een voor
schrift, als bedoeld in artikel 1, verplicht is 
stukken of bescheiden bij zich te hebben, deze 
vertoont en tegen bewijs van ontvangst af
geeft. 

' 
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Artikel î xb. 
(x) De opsporingsambtenaren kunnen 

vorderen, dat bestuurders van rij-, voer- en 
·vaartuigen, rijwielen en motorrijtuigen daar
onder begrepen, deze doen stilhouden en con
trole toestaan op de naleving van de voor
schriften, als bedoeld in artikel x. Zij kunnen 
<le rij-, voer- en vaartuigen naar een nabij
gelegen plaats vervoeren of doen vervoeren. 
Zij kunnen vorderen, dat de bestuurders bij 
•een en ander, voor zoover noodzakelijk hun 
medewerking verleenen. ' 

(2) Gelijke vordering om stil te houden, 
-controle toe te staan en daarbijmedewerking 
·tl: verleenen kan worden gericht tot personen, 
die goederen vervoeren. 

' (3) De vordering tot stilhouden kan wor
den gedaan door het geven van een stoptee
·ken overeenkomstig regels, vastgesteld door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij en van 
Handel, Nijverheid en Scheepva-art." 

Artikel 2. 

(x) Dit besluit- treedt in werking.op den 
-dag zijner afkondiging. , 

(2) Op dat tijdstip: 
1) vervallen in artikel 29c van de Land

bouw~Crisiswet 1933 de woorden: 
,, , en deze op eerste vordering te v ertoo

nen of tegen bewijs van o_ntvangst af te ges 
·ven aan een ambtenaar, als bedoeld in artikel 
33 van deze wet"; 

~) vervalt artikel 29d van de Landboüw- · 
CrisiS'wet 1933; 

3) worden in artikel 17 van het Voedsel
voorzieningsbesluit de woorden ,, , 29c en 
29d" vervangen door de woorden "en 29c"; 

4) vervallen de artikelen II tot en met 
15 van de Bodemproductiewet 1939. 

's-Gravenhage, 3 Febr~ari rn43. 
'5.-G. Dep. y. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

. S.-G. Dep. v. H., N : en S., H.M. HIRSCHFELD. 

.S .~G. v. h. Dep. v. Justitie, 
0

SCHRIEKE. 

:N °. 18. 

22 Februa,i 1943. VERORDENING van 
den R ij kscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de be
zoldiging van de ambtenaren de~ Nedei
landsche Politie (Verordening Bezoldi
ging Politie 1943). (Verordeningenb/ad, 
Aflevering 6.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fûhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, b lz. 778) bepaal ik: 

• I. ALGEMEENE BEPALING~N. 

Artikel x. 
(1) De bepalingen van deze verordening 

zijn van toepassing op ambtenaren die in 
tijdelijf<:e_p of vasten dienst · zijn-- aa~gestel:d 
bij dé-:'."Nederlandséhë Politie (ambtenaren 
van politie). 

(2) Geen ambtenaren van politie in den 
.zin van deze verordening zijn zij, die op ar-

I 

beidsovereenkomst na~r burgerlijk recht zijn, 
aangesteld. 

(3) Voor zoover in deze verordening 
sprake is van den Secretaris-6eneraal, dient 
daaronder te worden verstaan de overeen
komstig de Verordening Organisatie Politie 
(No. 147/1942) ten aanzien .van ' politie-aan
gelegenheden bevoegde Secretaris-Generaal. 

Artikel 2. 

(1) Voor zoover deze verordening niet 
· anders bepaalt, zijn de bepalingen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934, met uitzondering van de artike
len 1 tot en met 6, 8, lid 2, 10, 15, 22 en 24 
tot en met 34, van overeenkomstige toepas-· 
sing ten aanzien van de ambtt;naren van • 
politie. , 

(2) Bij toepassing van deze bepalingen 
op de ambteqaren van politie, worden in ar
tikel 21, lid 1, onder ben c, in plaats van het 
~oord "Rijksbetrekking" gelezen het woord 
"Overheidsbetrekking" en in plaats- van de 
woorden ,,'s Rijks schatk;ist" de woorden "een 
Overheidskas". 

(3) Bij de berekening van de huwelijks
en kindertoelage.p blijft de woningtoelage, 
bedoeld in artikel 6 van deze verordening, 
buiten beschouwing. 

!~rtikel 3. 
(1) De bepalingen van deze verordening 

zijn van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van de bezoldiging van de ambtenaren 
der gemeentepolitie. 

' (2) De gemeenten stellen de wedde hun
ner ambtenaren van politie door een plaatse
lijke regeling opnieuw vast volgens de be
palingen dezer verordening met ingang vaµ 
het in werking treden van dezelve. 

II. BEZOLDIGING. / 

Artikel 4 . 
(1) De bezoldiging van de ambtenaren 

van politie geschiedt op grondslag van de be
palingen dezer verordening overeenkomstig 
bijlage I. 

(2) Bovendien worden toegekend: 
1) een woningtoelage overeenkomstig bij-

lage II, · 
2) dè huwelijks- en kindertoelagen, zoo

als deze overeenkom·stig de algemeene b ezol
digingsbepalingen aan Rijksambtenaren wor
den toegekend. 

Artikel 5. 
(1) De woningtoelage is afhankelijk van 

de , klasse van de gemeente of van het deel 
der gemeente, waarin de ambtenaar van po
litie zijn vaste standplaats heeft. De gemeen
telijke indeeling in klassen geschiedt overeen
komstig bijlage E van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934. 

(2) Tot de kinderen, door wier aantal de 
woningtoelage overeenkomstig bijlage II 
mede wordt bepaald, behooren de minder
jarige kinderen, voor zoovey -deze. geen aan · 
belasting onderworpen inkomen bezitten, de 
buitenechtelijke minderjarige kinderen ech
ter alleen voor zoover zij tot het huishouden 
van den ambtenaar van politie behooren. 
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· (3) In geval van -verandering der om
standigheden ten gevolge van hu•elijk of van 
het aantàl kinderen, dat volgens litl 2 in aan-. 
merking komt, álsmede in geval van veran
dering van standplaats ten gevolge van over
plaatsing na,:ir een andere 12olitie-instantie, 
begint de verhooging van ..de tot dusver ge
noten woningtoelage met ingang van den eer
sten van de maand, waarin het feit, dat tot 
·verhooging aanleiding geeft, zich voordoet; 
de verlaging daarentegen begint pas op den 
eersten van de maand, welke volgt op dien, 
waarin het voo{val, dat tot de verlaging aan
leiding geeft, is geschied. 

(4) Bij gebruikmaking van' een ambts
woning is als woningh1.mr telkenmale slechts 
de officieel vastgestelde huurwaarde ver
schuldigd, welke evenwel niet hooger mag 
zijn dan de toègekende·woningtoelage~ 

(5) In geval bij gehuwde ambtenaren 
beide echtgenooten voor een woningtoelage 
uit een Overheidskas in aanmerking komen, 
wordt de woningtoelage alleen aan den man 
toegekend. · 

(6) Ongehuwde ambtenaren, die een ge
meenschappelijke huishouding hebben met 
familieleden, tot wier onderhoud zij op grond 
van wettelijke bepalingen verplicht zijn, wor
den gelijkgesteld met gehuwde ambtenaren 
(bijlage II, afdeeling B .). 

_( 7) De ambtenaar van politie is vei-
plicht de omstandigheden, welke, een verla
ging van de woningtoelage met zich b rengen
en welke niet voortvloeien uit een ambtelijke 
beschikking, onverwijld ter kennis van zijn 
dienst te brengen. 

Artikel 6. 
(1) Adspirant-ambtenaren van politie 

genieten tijdens hun opleiding geen wedde, 
als bedoeld in artikel 4, doch een door den 
Secretaris-Generaal vast te stellen vergoe
ding, alsmédç vrije huisvesting, vrije voeding, 
vrije kleeding -en vrijç . geneeskundigç ver-
zorging. · 

(2) Deze inkomsten in geld en in natura 
zijn niet aan belasting of aan eenigen ande
ren aftrek 013derworpen. 

Artikel 7. 
De ambtenaren van politie in den rang 

van onderwachtmeester zijn niet belasting
plichtig'" in den zin van- het Besluit op de 
Loonbelasting 1940 (No. 224). De kosten 
voor huisvesting, ·Jrleeding en geneeskundige 
verzorging -komen ten laste van het Rijk. Zij 
genieten geen woningtoelage. 

~ Artikel 8. .. 
(1) Indien de verzorging wordt verstrekt 

op kosten van het Rijk of van een gemeente, 
wordt gedurende den geheelen tijd der ver
stre)l:king of een gedeelte daarvan een door 
den Secretaris-Generaal te . bepalen bedrag 
in mindering gebracht. 

(2) ·1 Dit is van overeenkomstige toepas
sing, indien andere niet op grond van deze 
verordening toegekénde inkomsten ïh natura · 

~ worden genoten. _ __, 

l -
- Artikel 9. 

· (1) Door den- Secretaris-'Generaal wor-

) 

den de vergoedingen vastgesteld voor: 
1) . het aanschaffen en aanvullen van 

dienstkleeaing en uitrusting, alsmede voor 
de noodzàkelijke veranderingen; 

2) het aanschaffen ~n houden van dienste 
paarden; • 

3) het aanschaffen en houden van dienst
honden; 

4) _ het aanschaffen en gebruiken van 
eigen, vervoermiddelen (motorrijtuigen, rij
wielen en andere voertuigen); 

5) het aapschaffen en onderhouden van 
muziekinstrumenten, welke voor dienstdoel
einden worden gebruikt. 

(2) Voor .opleidingsdoeleinden kan de 
Secretaris-Generàal, voor zoover dit voor de 
verdere opleiding van de ambtenaren van 
politie met betrekking tot den dienst nood
zakelijk is, middelen aanwijzen. 

Artikel 10. 

(1) Aan ambtenaren van ·politie, die ten 
gevolge van detacheering gescheiden leven 
van hun gezinnen en geen vergoeding ont
vangen op grond van de bepalingen van het 
Reisbesluit 1916, kan een scheidïqgstoelage 
volgens door den S.ecretaris-Generaal uit te 
vaardigen bepalingen worden toegekend. 

(2) Een zelfde, scheidingstoelage 'kan den . 
ambtenaar van politie worden toegekend, in 
wiens gezin een besmettelijke ziekte h'èei-scht 
en die desondanks krachtens een dienstbevel 
zijn dienst moet uitoefenen en dientenge- -
volge ge.:'~heiden van zijn gezin moet- leven. 

Artikel u. 
Het bepaalde· in artikel 36, lid 4, van de 

Pensioenwet 1922 is niet vai toepassing op 
de ambtenaren van politie. 

Artikel 12. 
(1) Bij overlijden van een ambtenaar 

van politie ontvangen de weduwe en de ·wet
tige of gewettigde kinderen de weqde over 
de loopende maand, alsmede een bedrag, ge.
lijk aan het drievoud van de laatstgenoten 
maandelijksche wedde van den overledene 
met inbegrip van woningtoelage. · 

(2) Indien de overledene geen weduwe, · 
wettige of gewettigde kinderen- achterlaat, 
kunnen de bedragen, bedoeld in lid ~. vol-, 

, gens .nadere door dl:n Secretaris-Generaal 
. uit te vaardigen voorschriften aan bloedver
wanten, a_anvelJ.l(antçn of derden worden uit
betaald, in het bijzonder wanneer de kosten 

. van de begrafenis te hunnen laste koII1en. 

III. OVER GANGS- EN SLOT -
BEPALINGEN. 

Artikel 13. 
(1) De ambtenaren van politie worden 

bij het in werking treden van deze verorde
ning- overeenkomstig door- den Secretaris
Generaal uit te vaardigen richtlijnen gerang
schikt in -de bezoldigingsrubriek, welke in 

.- over~enst,.erriming is met hun graad of rang. 
-· Hierföj mag ten· aanzien van een ambtenaar 
van p olitie in geen geval een vermindering 
van zijn totale inkomsten of andere rnate
ri~ele aanspraken plaats vinden. 
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- (2) Bij de berekening van den voor de 
bezoldiging en de periodieke verhoogingen 
geldenden diensttijd van den-ambtenaar van · 
politie wordt de bezoldiging, welke toege
kend is door de rangschikking, bedoeld in lid 
1, beschouwd als te zijn verkregen door re
gelmatige periodieke verhoogingen na den 
daarvoor gevorderden diensttijd. 

Artikel u. 
De Secretaris-Generaal geeft de ter uit

voering en aanvulling van deze verordening 
noodzakelijke voorschriften in overeenstem-

~ing met den .Secretaris-Generaal van het 
Departemerlt van Financiën. 

Artikel 15. 
(1) Deze verordening treèdt in werking 

op I Maart 1943. -
(2) Zij wordt aangehaald als "Verorde

ning Bezoldiging Politie 1943". 
's-Gravenhage, 22 Februari 1_943 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

BIJLAGE I. 
BEZOLDIGINGSSC_HAAL P (POLITIE) 

Ambtenaar van politie 

d en rang van r• 2• 
met den graad of in j 1 

jaar jaar 

- - G~ G~ 
I onderwachtmeester . 925 rooo 
2 wachtmeester .. . . · I 700 I 800 
3 opperwachtmeester-. • 2000 2075 
4 hoofdwachtmeester. , 2I75 2250 
5 onderluitenant . 2450 2600 
6 vaandrig. 1900 -
7 luitenant 2000 -
8 opperluitenant . 2600 -
9 kapitein . 3550 -

IO maj'oor. . 5200 -
II luitenant-kolonel . 6250 -
12 kolonel . 7500 -
13 generaal-majoor . . . . 9200 -
14 ,Direçteur-Generaalv.politie I rooo -

Diensttijd 

3• 1 4• jaar· jaar 5• 16• 17• 1 8• 19• 1 ro• 1 r'i• jaar jaar jaar jaar i_aar jaar jaar 

Gld Gld Gld Gld Gld Gld Gld Gld Gld 
•I075 II50 - - - - -
I900 I975 2050 - 2IOO - -
2I50 - 2225 - 2300 - -
2350 - 2430 - 2520 - 2600 

- 2700 - 2850 - 3000 · - 3200 
- - - - - - - - -, 

2150 
2800 
3850 
5400 
6500 
8100 

IOOOO 

2300 
3000 
4100 
5600 
6800 
8800 

2450 
3200 
4400 
5800 

4700 
6000 

5000 

BIJLAG E II. 
WONINGTOELAGE *) 

A. 

B. 

C. 

D. 

'*) 

1) 

3) 

Voor ongehuwde ambtenáren~ an poli- { in gemeenten der 1e klasse 1) 10 % der wedde 
tie, die nooit gehuwd waren: · ,, ,, · ,, 2e " 2) 8 % ,, ,, 

,, ,, ,, 3e " 3) 6 % " ,, 
Voor ambtenaren van politie, die ge- { 1e 1) JS % 
huwd zijn of waren en niet meer dan 2e 2) n%" 
twee kinderen hebben: 

" 3e 3) 1%" 
Voor ambtenaren van politi~, die ge- f Ie 1) 17 % 
huwd zijn of waren en drie of vier kin- l " 2e 2) 13 % ,, 
deren hebben: 

" 3e 3) 9%" 
Voor ambtenaren van politie, die ge- { 1e l) L9 % 
huwd zijn of waren en vijf of meer kin- 2e 2)'"is % 
deren hebben: 3e 3) II% - -Ten aanzien van de berekening van deze toelage geldt als gemeente de gemeente of het 
deel der gemeente, waarin 'de ambtenaar van politie zijn vaste standplaats heeft. 

Gemeenten der 1e klasse z1jn die, welke in de 1e klasse vàh bijlage E van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 zijn genoemd. 

Gemeenten der 2e klasse zijn die, welke in de '2e klasse -van bijlage E van het boven
bedoeld besluit zijn genoemd. 

Gemeenten der 3e klasse zijn die, welke in de 3e en 4e klasse van bijlage E van het 
b?venbedoeld besluit zijn genoemd. 

..,J . 

.. 
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x Maart x943. VERORDENING van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de op
richt1ng van het "Deutsche Gesundheits
amt" in het bezette Nederlandsche ge
bied. (Verordeningenblad, Aflevering 7.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. • 

( 1) Voor de behandeling van de Dui tsche 
belangen met betrekking tot de taak van den 
openbaren gezondheidsdienst in het bezette 
Nederlandsche gebied wordt opgericht het 
"Deutsche Gesunaheitsamt" in het bezette 
Nederlandsche gebied. 

(2) Het "Deutsche Gesundheitsamt" in 
het bezette Nederlandsche gebied ressorteert 
onder den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Bestuur en Justitie) ~ Deze bepaalt 
den zetel. · 

(3) De leider van het "Deutsche Ge
sun-iheitsamt" in het bezette Nederlandsche 
gebied is de " Deutsche Amtsarzt" in Neder
land. 

Artikel 2. 

(1) Het "Deutsche Gesundheitsamt'" in 
het bezette Nederlandsche gebied is bevoegd 
ten aanzien van de taak, als bedoeld in arti
kel 3, voo:r zoover het personen betreft van 
Duitsche nationaliteit, die in het bezette 
Nederlandsche gebied wonen. 

(2) Zijn bevoegdheid strekt zich ook uit 
tot personep van andere dan Duitsche natio
naliteit; voor zoover het ambtshandelingen 
betreft naar aanleiding van een voorgenomen 
huwelijk met een persoon van Duitsche na
tionaliteit of naar aanleiding van de proce
dure met betrekking tot het verleenen van 
de Duitsche nationaliteit. , 

Artikel 3. 
Het "Deutsche Gesundheitsamt" in het 

bezette Nederlandsche gebied i!t belast met: 
I. de medische t_aak: 
á) bij de zorg voor instandhouding van 

erfgoed en ras, met inbegrip van de huwe
lijksvoorlichting; 

b) bij de volksvoorlichting op het gebied 
der gezondheid; / - , 

c) bij de zorg voor de gezondheid op de 
scholen; · 

d) bij het toezicht op en de medewer
king aan de voorlichting voor moeder en 
kind; 

e) bij de verzorging van tuberculoselij
ders, van lijders aan een geslachtsziekte, van 
lichamelijk gebrekkigen, van lijders aan een 
ongeneeslijke ziekte, alsmede van hen, die 
een ziekelijke neiging hebben; 

II. de medi~che medewerking aan de 
maatregelen ter bevordering van lichaams
verzorging en lichamelijke oefening; 

111. het toezicht op de hygiënischè be-

langen der Duitsche burgerlijke ziekenhui
zen, herstellingsoorden en verplegingsinrich
tingen, kindertehuizen.,_ en kinderbewaar
plaatsen, alsmede dergelijke inrichtingen. 

Artik~l 4. 
(1) Met betrekking tot de inrichting en 

de werkzaamheid van het "Deutsche Ge
sundhei tsamt" in het bezette Nederlandsche 
gebied zijn de op grond van het "Reichsge
setz über die Vereinheitlichung des Gesund
heitswesens" van 3 Juli 1934 (R.W.B. I, ~lz. 
531) uitgevaardigde rechts- en bestuurs
voorschriften van overeenkomstige toepas
sing, voor zoover uit deze verordening niet 
anders blijkt. 

(3) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Bestuur en Justitie) kan ter 
uitvoering van deze verorde.iing, in het bij
zonder betreffende de overeenkomstige toe
passing .der genoemde bepalingen, alsmede 
de aanvulling daarvan, nadere voorschriften 
uitvaardigen. 

Artikel 5. 
D eze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nede('landsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

z Maart z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
perking ten aanzien van het veranderen 
van betrekking (Verordening Verande
ren van Betrekking). (Ve,ordéningen
blad, Aflevering 7.) 

Op grond van § s van het D ecreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Ontbinding van dienstbetrekkingen. 

Artikel 1. 

(1) Werkgevers en werknemers met in~ 
begrip van leerlingen en volontairs met of 
zonder toelage mogen eerst dan de dienst
betrekking opzeggen, indien het gewestelijk 
arbeidsbureau (in het vervolg "arbeidsb\1-
reau" genoemd) heeft toegestemd in de ont
binding van de dienstbetrekking. 

(2) De toestemming is ook vereischt, in
geval zonder inachtneming van een opzeg
gingstenhijn wordt opgezegd. 

(3) Een opzegging zonder voorafgaande 
toestemming is ongeldig. In bijzol}dere uit
zonderingsgevallen kan het arbeidsbureau 
achteraf in een opzegging toestemmen. , 

(4) Door de toestemming van het ar
beidsbureau wordt niet beslist of de opzeg
ging rechte.ns juist geschiedde. 
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Artikel 2. , 
(1) Een toestemming, als bedoeld in ar

tikel 1, is niet vereischt: 
1) indien de onderneming op grond van 

een rechtsvoorschrift of bevel van een tot 
stillegging bevoegde -instantie wordt stilge
l~gd; 

2) indien de werknemer op proef of als 
hulp is aangesteld en de clienstbetrekking 
binnen een maand na het in dienst treden 
wordt beëindigd; · 

:fJ indien de Staat, de provincies, de ge
meenten of andere publiekrechtelijke licha
men, dan · wel de Nederlandsche Bank hun 
werknemers opzeggen; 

4) bij ontbincling van de clienstbetrek
king tusschen een privaatrechtelijken rechts
persoon en haar wettelijke vertegenwoordi-
gers; • 

5) bij huishoudelijke werkzaamheden in 
loondienst. 

(2) Evenmin. is toestemming vereischt 
bij ongeregelde dienstverrichtingen of te
werkstellingen tegen een geringe 'vergoeding, 
welke niet onderworpen zijn aan de ver
plichte ziekteverzekering. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan ook in an
dere gevallen dan die als bedoeld in artikel 
2, leden I en 2, uitzonderingen toestaan. 

Artikel 3. 
(1) Dienstbetrekkingen kunnen alleen 

door het arbeidsbureau worden ontbonden 
irt de ondernemingen, behoorende -tot de vol
gende bedrijfstakken en in de inrichtingen: 

Mijnbouw, productie van aardolieproduc
ten, van motorbrandstoffen en smeermidde
len, water-, gas- en electriciteitsvoorziening, 
ijzer- en staalproductie, smelterijen van non
ferro-metalen en fabrieken van halffabrika
ten, productie van ijzer-, staal- en metaal
waren, machinefabrieken, werktuigfabrieken, 
constructiewerkplaatsen, scheepswerven, 
vliegtuigfabrieken en fabrieken voor den 
voertuigbouw, electrotechnische en optische 
industrie, alsmede fabricage van instrumen
ten; chemische en rubberindustrie, textiel- , 
kleeding- en hout verwerkende industrie, 
verkeerswezen met inbegrip van de spoor
wegen, de binnenscheepvaart, het havenwe- _ 

' zen en het Staatsbedrij f der P.T.T. , 
(2) Het oordeel van de arbeidsbureau's 

over het ressorteeren van bedrijven of bu
reau's onder deze b edrijfstakken is ook voor 
de gerechten bindend. 

(3) De werkge'fe r is verplicht de werk
nemers onverwijld op passende wijze e r van 
in kennis te stellen , dat het bed~jf valt on
der de voorschriften van artikel 3. 

Artikel 4. 
De voorschriften van ~rtikel 3 . zijn niet 

van toepassipg: 
1)- op jeugdige werknemers in den leef

tijd tot 18" jaar; 
2) op werknemers, die op proef of als 

hulp zijn aangesteld, indien de dienstbetrek
king niet langer dan een maand na het in 
dienst treden voortduurt. 
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Artikel 5. 
• De beschikking van het arbeidsbureau, 
waardoor een dienstbetrekking, als bedoeld 
in artikel 3, wordt ontbonden, wordt schrif
telijk aan het bedrijf toegezonden~ Een af
schrift van de beschikking wordt door het 
arbeidsbureau aan den werknemer toege
zonden. In de beschikking wordt het tijdstip 
van ontbinding van de dienstbetrekking uit
drukkelijk bepaald. 

AFDEELING II. 

Aanmeldingsplicht. 

Artikel 6 . . 

Hij die volgens artikel z, lid 1, onder I tot 
en met 3, en artikel 4 voor de ontbinding van 
zijn dienstbetrekking geen toestemming noo
dig heeft, dient zich na het verlaten van de 
betrekking, welke hij tot dusverre bekleedde, 
bij het voor - zijn laatste woonplaats of ge
wone verblijfplaats bevoegde arbeidsbureau 
aan te melden, zulks in overeenstemming met -
de artikelen 2 en 3 der Verordening No. 15/ 
1942 betreffende den aanmeldingsplicht van 
werkloozen, ook dan, indien aan de voor
waarden van artikel I der Verordening No. _ 
15/1942 niet is voldaan. 

Artikel 7. 
De werkg,evers zijn verplicht de werkne

mers, die voor de vervulling van de taak van 
het bedrijf kunnen worden gemist, onder op
gave van hun persoonlijke gegevens en adres, 
onverwijld schriftelijk bij het arbeidsbureau 
aan te melden. 

AFDEELING 111. 

Beperking van aanstellingen. 

Artikel 8. 
( 1) Particuliere werkgevers mogen werk

nemers met inbegrip van leerlingen en volon
tairs met of zonder toelage slechts aanstellen 
met toestemming van het arbeidsbureau. Dit 
geldt eveneens voor de privaatrechtelijke 
lichamen, waarin de Staat, een provincie, een 
gemeente of .een ander publiekrechtelijk li
chaam deelneemt. 

(2) Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
aanstelling van werknemers door den Staat, 
een provincie, een gemeente of een ander pu-
bliekrechtelijk lichaam. • 

(3) De bepalingen van de leden x en 2 

zijn niet van toepassing, indien er sprake is 
van werlmemers : \ 

1) die door een arbeidsbureau zijn aan
gewezen of 

2) die in bedrijven van den mijnbouw, 
van den land- en tl!inbouw, bij de zee
en binnenvaart, bij de zee- en binnenvissche
rij of op het gebied van de gezondheidszorg 
moeten worden aangesteld of te werk gesteld. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan ook andere 
uitzonderingen toestaan. 

(5) Als werknemers, als bedoeld in lid 2, 
worden in den mijnbouw niet verstaan leer
jongens, leerjongens ·voor machines, leerlin
gen en volontairs met of zonder toelage. 
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AFDEELING IV. 

Verdere vo~rsçhriften. 

Artikel 9. 
Aan de toestemming tot ontbinding-- van 

dienstbetrekkingen en tot aanstelling van 
werknemers kunn.en voorwaarden verbonden 
worden. 

Artikel 10. 

(1) Voor het verleenen van toestemming: 
1 } tot ontbinding van een dienstbetrek

king is bevoegd het arbeidsbureau, in welks 
gewest de werkplaats is gelegen; . 

2) tot aanstelling is bevoegd_~et arbei~s
bureau, in welks gewest het bednJf (het hui~
houden) is gelegen, hetwelk voornemens is 
tot aanstelling over te gaan. • 

(2) In geval van twijfel of al of niet toe
stemming is vereischt, beslist het arbeid_~
bureau met uitsluiting van den gerechteliJ
ken weg. 

Artikel 11. 

. (1) Het verzoek om toestemming, als b~.
doeld in Afdeeling I, 1110et door de par~iJ, 
welke voornemens is over te gaan tot ontbm
ding van de dienstbetrekking, bij het bevoeg
de arbeidsbureau worden ingediend. 

(2) Het verzoek om toestemming, als be
doeld in Afdeeling III, moet door den werk
gever, die voornemens is tot a_anstelling over 
te gaan, bij het bevoegde arbeidsbureau wor-
den ingediend. • 
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(3) De beslissing over het verzoek wordt 
schriftelijk aan den verzoeker medegedeeld. 
De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sóciale Zaken bepaalt, in welke geva.llen 
van den schriftelijken vorm kan worden af
geweken. 

AFDEELING V. 

Overgangs-, straf- en slotbepalingen. 

Artikel 12. 

Is een dienstbetrekking, waarvan voor de 
, opzegging volgens deze verordening de_ toe- _ 

stemming van het arbeidsbureau is vereischt, 
reeds vóór het in werking treden van deze 
verordening opgezegd, dan is de rechtsgeldig
heid van deze opzegging afhankelij k van de 
toestemming van het arbeidsbureau, indien 
de opzegging pas nà het in werking treden 
van deze verordening van kracht zou worden. 

Artikel 13 . 
(1) Hij die in strijd handelt met deze ver

ordening of met hare uitvoeringsbepalingen, 
dan wel tracht deze te ontduiken, wordt ge
straft met gevangenisstraf van t en hoogste 
zes maanden en met geldboete tot een onbe
perkt bedrag of met een dez':r s traffen, in 
ernstige gevallen met gevangemsstraf van ten 
hoogste een jaar. De vervolging wordt slechts 

• ingesteld op verzoek van den leider ·van het 
bevoegde arbeidsbureau. 

(2) Uitlokkers, medeplegers en mede
plichtigen worden als daders gestraft. 

(3) De bij de leden 1 en 2 strafbaar ge
stelde handelingen zijn misdrijven. 

(4) Handelingen in strijd met artikel 6 
worden gestraft volgens artikel 4 der Veror
dening No. 15/1942. 

Artikel 14. 

(1) Indien een der bij artikel 13, leden 1 
en 2, strafbaar gestelde feiten wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, een ven
nootschap, eenige andere vereeniging van 
personen of een doelvermogen, dan wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken: 

hetzij tegen den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of het doe~vermogen, 

hetzij tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die~ feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen of het nalaten, 

hetzij tegen beiden. 
(2) Een strafbaar feit wordt geacht Öe• 

gaan te zijn door of vanwege een r~c_htsper• 
soon, een vennootschap, een vereemgmg van 
personen of een doelvermogen, indien het be
gaan is door personen, die in dienst zijn van 
den rechtspersoon, de vennootschap, de ver
eeniging of het doelvermogen, daarbij betrok
ken zijn of anderszins in hun sfeer handelen, 
ongeacht of deze personen ieder afaonderlij~ 
het strafbaar feit hebben begaan of dat biJ 
he'n gezamenlijk de elementen van het straf
baar feit aanwezig zijn. 

Artikel 15. 
De bepalingen van deze verordening zijn 

niet van toepassing ten aanzien van: 
1) de benoeming en het ontslag van amb

tenaren van eenig publiekrechtelijk lichaam; 
2) de benoeming en het ontslag van pe~

sonen, die werkzaam zijn bij bureau's van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, van het arbeidsgebied der 
Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiders
partij in het bezette Nederlandsche gebied, 
van haar onderdeelen en organsaties en 

3) de benoeming en het ontslag van per
sonen, die werkzaam zijn bij bureau's van de 
Duitsche Weermacht, van de "Waffen-SS" 
en van de Duitsche Politie in het bezette 
Nederlandsche gebied. 

Artikel 16. 
(1) Deze ver~rdening treedt op 1 Maart 

1943 in werking. . 
2) Zij wordt aangehaald als "Verordenmg 

Veranderen van Betrekking". 
(3) Tegelijkertijd treden buiten werking: 
a) het Besluit No. 32/1942 betreffende de 

aanstelling en tewerkstelling van werkne
mers; 

b) artikel 1, lid 2, onder 2, van het Derde 
Uitvoeringsbesluit (No. 14/1942) ingevolge 
de Verordening No. 8/1940 betreffende het 
bep erken van werk; . 

c) de Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken houdende voorschriften tot beperking 
ten' aanzien van het veranderen vari betrek
king in het mijnbedrijf van 16 September 
1941 (Nederfandsche Staatscourant No. 185.) 

's-Gravenhage, 1 Maart• r943 . 
De Rijkscommissaris voor het bezeUe 

Nederlandsche gebied, SEYSS-lNQUART. 
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:z Maart z943. VERORDENING van den 
R :j kscommissaris voor het bezette Ne
der!andsche gebied ter uitvoering van 
de Verordening van den Führer betref
fende de verzorging van kipderen van 
leden der Duitsche Weermacht in de· be
zette gebieden van 28 Juli 1942 (R.W.B. 
I, blz. 488) , (Verordeningenblad, Afle
vering 7.) 

Op grond van § 2,- lid 2, der Verordening 
van den Führer betreffende de verzorging 
van kinderen van leden -van de Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 28 
Juli 1942 (R.W.B. I, blz. 488) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(l) Is een kind door een lid van de Duit
-schéWeermacht, dat de Dui tsche nationali
teit bezit, in het bezette Nederlandsche ge
bied verwekt en wordt het uit een Neder
landsche vrouw _geboren, dan ontvangt de 
moeder, ingeval zulks strekt tot behoud en 
ter beschêrming van het rassisch waardevolle 
Germaansche erfgoed, op haar verzoek den 
volgenden steun: 
) 1) de noodzakelijke kosten der bevalling'; 

2) de noodzakel ijke kosten van het ver
blijf in een inrichting of ziekenhuis met het 
oog op de bevalling; 

3) de noodzakelijke kosten van genees
middelen, eeqvoudige medicijnen en medi
sche behandeling in geval van stoornissen 
of ziektc::1, welke met de zwangerschap ver
band houde=i. 
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(2) De steun, bedoeld in lid 1, onder 2, 
word t slechts dan verstrekt:; indie de be
valling van de moeder geschiedt in e::,n tehuis 
van de "Nationalsozialistische Volkswohl
fahrt", van de "Lebensborn" of wel in een 
inrichting of ziekenhuis, tot opneming waar
in t.. e leider van het Gezondheidsbureau van 
de ter plaa tse bevoegde "Kreisamtsleitung" 
van de "Nationalsozialistische Volkswohl- . 
fahrt" zijn goedkeuring heeft verleend. 

(3) Voor den tijd, gedurende welken de 
moeder niet in een inrichting of ziekenhuis 
met het oog op de bevalling is op~enomen, 
ont vangt zij in de plaats van de» in lid 1, 

onder 2, genoemden steun -den volgern;lcn 
steun: 

1) vóór~ de bevalling f 10.50 per week 
vanaf het tijdstip, waarop volge::is het" oor
deel van d ;;n Duitschen "Amtsarzt" in Ne
derland of van een door hem gemachtigden 
arts de bevalling uiterlijk binnen zes weken 
is te verwachten, alsmede gedurende de eer
ste zes weken na de bévalling; 

2) f 15 per week gedurende de eerste 
dertien weken na de bevalling; 

3) f 0.35 per dag, zoolang zij het kind 
voedt, evenwel ten hoogste g~durc1,de de 
'eerste zes en twintig weken na de bevalling; 

4) een steun in eens van f 20; 

5) ingeval zij voor de eerste maal beval , 
een passt.,den kinderuitzet. 

(4) De steun op grond van lid 3, onder 
1, wordt ook gedurem,e langere,n tijd dan de 
eerste zes weken na de bevalling ~oegekend, 

• I 
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zoolang áe moeder liet kind• voedt, evenwel 
ten hoogste gedurende acht weken, ingeval 
van een ontijdige geboorte ten hoogste ge-
durende twaalf weken. , 

(s) De steun op grond van "Jid 3, onder 
:i;, wordt ook gedurende langeren tijd dan je 
eerste dertien weken na d~ bevalling toege
kend, voor zoover de D uitsche "Amtsarzt" 
in Nederland of een door hem gemachtigde 
arts zulks noodzakelijk acht. 

(6) De steun op grond van lid 3, 01;1der 
1 en 2, en de leden 4 en 5 wordt verminderd 
met het bedrag, hetwelk de moeder door 
eigen werkzaamheid verdient over de perio
de, waarvoor de steun is bestemd. 

Artikel 2. 

(1) Is een kind door een lid van de D uit
sche Weermacht, dat de ,Duitsche nationali 
teit bezit, in het bezette Nederlandsche ge
biei:i verwekt en wordt het uit een Neder
landsche vrouw geboren, dan ontvangt het 
ingeval dit strekt tot behoud en ter bescher~ 
ming van het rassisch waardevolle Germaan
sche erfgoed, op verzoek van de moeder f 30 
per maand, zoolang het krachtens het in het 
Duitsche Rijk van voor de aansluiting van 
Oostenrijk geldende recht zou zijn gerechtigd 
onderhoud van zijn vader te eischen. Ge
noemd bedzag wordt aan de moeder uitbe
taald. 

Artikel 3. 
( 1) De steun op grond van artikel 1, lid 

r, wordt rechtstreeks aan de schuldeischers 
van de moeder op haar rekening uitbetaald, 
zoodra de. vorderingen der schuldeischers 
opvorderbaar zijn. 

(2) De per week berekende steun is op 
vordérbaar op den eèrsten dag van de pe
riode, waarover de berekening heeft p laats 
gehad. ' ' 

(3) , De steun op grond van artikel r l lid 
3, onder 3, is per week opvorderbaar en wel 
na afloop van de betreffende week. 

(4) De steun op grond van artikel 1, lid 
3, onder 4 en 5, is opvorderbaar met de be-
valling. • 

Artikel 4. 

(r) Het ve rzoek om ondersteunin g be
hoort bij de "Ortsgruppenamtsleitung" van 
de "Nationalsozialistische Volkswohlfahrt", 
binnen welker ambtsgebied de moeder haar 
woonplaats heeft, te worden ingediend. D eze 
zendt het verzoek door tusschenkomst van 
de bevoegde "Kreisamtsleitung" van de 
"Nationalsozialistische Volkswohlfah'rt" aan 
den leider van het Bureau voor Volkswel
vaart in het arbeidsgebied der Nationaal
socialistische Duitsche Arbeiderspartij in N.e
derland, die daarover beslist .. Heeft de moe
der geen woonplaats in het bezette Neder
landsche gebied, dan dient het verzoek recht
streeks b,J oen leider van het Bureau voor 
Volkswelvaart in het arbeidsgebied der Na
tionaalsocialistische Duitsche Arbeiderspartij 
te worden ingediend. 

(2) Tegen een afwijzende beslissing van 
den leider van het Bureau voor Volkswel
vaàrt in het a rbeidsgebied der Nationaal
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socialistische Duitsche Arbeiderspartij in 
Nederland kan de moeder binnen .twee we
ken, nadat de beslissing haar is medegedeeld, 
een bezwaarschrift indienen bij den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Bijzon
dere Aangelegenheden) . Deze beslist in hoog-
ste réssort. · 

Artikel 5. 
(1) De instantie, welke ee1,1 verzoek tot 

toekenning van steun heeft ingewilligd, kan 
deze toekenning te allen tijde voor het ver
volg herroepen. Op verzoek van den Rijks
commissaris voor het bezette Nedet"landsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Bijzon
dere Aangelegenheden) dient de leider van 
het Bureau voor Volkswelvaart in het ar
beidsgebied der Nationaalsocialistische 
-Duitsche Arbeiderspartij in Nederland deze 
herroeping te doen plaats vinden. 

(2) Herroept de leider van het Bureau 
voor Volkswelvaart in het arbeidsgebied der 
Nationaalsocialistische Duitsche Arbeiders
partij in Nederland de toekenning van een 
steun, dan kan de moeder, onder overeen
komstige toepassing van artikel 4, lid 2, 

daartegen een bezwaarschrift indienen. 

Artikel 6. 
Een beslissing op grond van de artikelen· 

4 of s wordt pas gegeven; nadat de Duitsche 
"Amtsarzt" in Nederland of een door hem 
gemachtigde arts rapport heeft uitgebracht. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging met terugwerken
de kracht tot 8 Augustus 1942. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlahdsche gebied, . 
SEYSS-INQUART. 

VERBETERING. 

Verordening No. 20/1943: 
Blz. 30, artikel 6, tweede regel. De Neder~ 

landsche tekst moet luiden : 
"en met 5, en artikel 4 voor de ontbinding 

van". 
Blz. 31, artikel 16, derde lid, onder b, eerste 

regel. De Nederlandsche tekst moet luiden: 
"b) artikel 1, lid 1, onder 2, van het 

Derde" . 

N °. 22. 

23 Februari 1943. BESLUIT van den Se➔ 
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende den termijn van 
bewaring van boeken, bescheiden en ba
lanzen van bedrijven. (Verordeningen
blad, Aflevering 7.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening Np. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voo~ het bezette Néder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 6, derde.lid, van het Wetboek van 
Koophandel wordt gelezen als volgt : 

,,Hij is gehouden de boeken en bescheiden, 
waarirt hij overeenkomstig het eerste lid aan
teekening heeft gehouden, alsmede de ba
lansen, de ontvangen brieven en telegram
men en afschriften van de uitgaande brieven 
en telegrammen tien jaren lang te bewaren." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Februari 1943. 
S.-G. v _. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

N °. 23. 

12 Februari 1943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van .Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij, 
houdende wijziging en aanvulling van 
het Kartelbesluit. (Verordeningenblad, 
Aflevering 7.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Het Kartelbesluit (No. 20Jl/1941) wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. • 
Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris-

Generaal van het Departement van Handel, 
ijverheid en Scheepvaart; 
,,personen" : 
1) natuurlijke personen; 
2) ondernemingen, diensten of instel

lingen; . 
3) filialen, bijkantoren of andere neder

zettingen van ondernemingen, diensten of in
stellingen, 
die een bedrijf uitoefenen in eenigen tak van 
handel of nijverheid; 

,,bedrijfsregelingen": bepalingen, regelen
de de mededinging tusschen fersonen, waar
van althans één in Nederland is gevestigd. 
Onder bepalingen, regelende de mededin
ging, worden begrepen bepalingen, regelen
de de financieele verplichtingen, welke aan 
de regeling van de mededinging voor de 
1aarbij betrokkenen zijn verbonden." 

II. 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 6. 
(1) Dé Secrttaris-Generaal houdt toe

zicht op de bedrijfsregelingen en haar toe
passing. 

(2) De Secretaris-Generaal kan: 
3 
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r) bedrijfsregelingen aanvullen, w1Jz1gen 
of geheel of gedeeltelijk onverbindend ver-
klaren; · 

2) besluiten ter uitvoering van bedrijfs
regelingen aanvullen, wijzigen of geheel of 
gedeeltelijk onverbindend verklaren; 

3) voorzieningen treffen, aangaande de 
uitvoering van bedrijfsregeljngen; 

4) voorzieningen treffen, aangaande het 
beheer van organisaties en instellingen, 
welke een taak hebben, verband houdende 
met de uitvoering van bedrijfsregelingen." 

·nr. 
In artikel 7, derde lid, worden in i;ien eer

sten volzin na het woord "bedrijfsregeling" 
ingevoegd de woorden "of onder eçn onver
bindend verklaard besluit ter uitvoering van 
een bedrijfsregeling" . 

IV. 
Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 7a. 
De Secretaris-Generaal kan aan een of 

meer in Nederland gevestigde personen, die 
ten gevolge van bestaande _feitelijke of 
réchtsverhoudingen een belangrijken invloed· 
op de marktverhoudingen uitoefenen, aan
wijzingen geven omtrent de door hen met 
betrekking tot de marktverhoudingen te vol
gen gedragslijn, indien zij rlaar zijn meening 
hun invloed misbruiken tot schade van het 
algemeen belang, het belang van het be
drijfsleven als geheel, van een of meer be
drijfstakken of van een of meer personen." 

v. 
(r) Artikel 8, eerste lid, wordt gelezen 

als volgt : 
,,(r) De Secretaris-Generaal kan alle in

lichtingen, opgaven en mededeelingen ver
Jangen, welke hij in verband met de uitvoe
ring van dit besluit noodig oordeelt; boeken 
en bescheiden moeten hem desgevraagd ter 
inzage worden gegeven." 

(2) In artikel 8, tweede lid, worden in 
plaats van de woorden " of mededeelingen" 
gelezen de woorden ,, , mededeelingen of in-
zage". · 

(3) In artikel 8, derde lid, worden na 
het getal " 6" de woorden "of 7a" ingevoegd. 

VI. 
In artikel rc" ordt na het getal "6" inge

voegd het getal ,, , 7a" . Voorts worden aan 
het slot toegevoegd de woorden ,, , voor zoo
ver de Secretaris-Generaal een kennisgeving 

. aan de betrokkenen niet voldoende acht." 

VII. 
In artikel 23 , tweede lid, worden in plaats 

van de woorden "8, 11 en 20" gelezen dê 
woorden "6, lid r en lid 2, onder 4, en 8". 

Artikel 2. 

Ten aanzien van bepalingen ter regeling 
van de mededinging, welke eerst ingevolge 
artikel r, onder I, van dit besluit bedrijfs
regelingen in den zin v-an het Kartelbesluit 
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worden, is artikel 2, leden 2 tot en met 4, 
van het Kartelbesluit van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den ze

venden dag na dien zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 Februari 1943. 

S.-G. Dep. v. H. , N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

S.-G. Dep. v" L. en V., H . M. HlRSCHFELD, 

II Maart 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de Land
wacht Nederland . (Verordeningenblad, 
Aflevering 8.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. 1,' blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(I) De " Landwacht Nederland", in het 
vervolg "Landwacht" genoemd, is een terri
toriale organisatie voor de landsverdediging, 
welke bestemd is voor den afweer van bu1ten
landsche of binnenlandsche vijanden binnen 
Nederland. 

(2) De Landw1>.cht wordt in overeen'
stemming met den Leider der Nationaal
Sodalistische Beweging der Nederlanden 
binnen het kader van de "Waffen-SS" opge
richt; zij staat onder bevel van den Hoogeren 
SS- en Politieleider en de door hem aange
wezen commandeerende instantie. 

Artikel 2. 

Lid van de Landwacht kan wordi;n hlj die: 
1) Nederlander _is; 
2) ten minste zeventien en ten hoogste 

vijftig jaar oud is ; _ 
3) naar karakter en lic!,aam geschikt is . 

• Artikel 3 . 
(1) • De aanstelling b_ij de Landwac;ht ge

schiedt op grond van een schriftelijke of 
mondelinge aanmelding bij het "Ersatzkom
mando Niederlande der Waffen-SS" en na 
een voorafgaand medisch onderzoek door 
het "Ersatzkommando". · 

(2) Indien uit het medisch onderzoek de 
geschiktheid van den gegadigde blijkt, volgt 
de schriftelijke verbintenis. 

(3) De leden van de Landwacht verbin
den zich voor drie maanden en verder voor 
den eventueel noodzakelijken inzet. De leden 
van de binnen het kader der Landwacht op 
te richten vaste kern verbinden zich voor den 
duur van den oorlog. 

(4) De Landwacht wordt beëedigd op den 
Führer, Adolf Hitler. De beëediging ge
schiedt tijdens den opleidingstijd. Het eeds
formulier luidt als volgt : 

,,Als lid van de Landwacht Neder
land zweer ik U , Adolf Hitler, Ger
maansch Führer, trouw en dapperheid. 
Ik beloof U en den door U aangewezen 
leiders gehoorzaamheid tot in den dood. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
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Artikel 4. 
Ontslág uit de Landwacht dient schrifte
lijk t~ worden aangevraagd; de aanvraag 
moet iiitvoerig met redenen worden omkleed . 

Art ikel 5. 
Vanaf de aanstelling tot aan de uittreding 

is het lid van de ·Landwacht onderworpen 
aan de hem ter ken.nis gebrachte bepalingen 
ten aanzien van de "Waffen-SS" en aan de 
bijzondere rechterlijke macht voor strafzaken 
voor leden der SS en voor de leden der Poli
tie-organisaties met een bijzondere taak. 

Artikel 6. 
De oproeping ·voor de eerste opleiding ge

schiedt door een bevel tot opkomst van het 
,,Ersatzkommando Niederlande der Waffen
SS" . De oproeping tot een later· noodzakelijk 
wordenden inzet geschiedt door den radio
omroep, de pers of een bevel tot opkomst. 

Artikel 7. 
De voor den dierist opgeroepen leden van 

de Landwacht worden, wat betreft hun 
rechtspositie, met inbegrip van de behande
ling op het gebied van de sociale voorzie
ningen en de aanspraken daarop, gelijkge
steld met de lec'en van de " Waffen-SS". 
De Hoogere SS- en Politieleider regelt de 
bijzonderheden ; hij kan daarbij van de be
staande voorschriften afwijken . 

Artikel 8. • 
De Hoogere SS~ en Politieleider vaardigt 

de voord! uitvoering van deze verordening 
noodzakelijke voorschriften uit . Rechtsvoor
schriften worden door de pers, den radio
omroep, door aanplakking of op andere ter 
plaatse gebruikelijke wijze afgekondigd. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, II Maart 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied: 

- SEYSS-INQUART. 

II Maart 1943. VE~ORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het be
richtenverkeer met het buitenland. 
(Verordeningenblad, Aflevering 8.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Het berichtenverkeer met het buitenland 
is verboden, tenzij het geschiedt door middel 
van het Staa~sbedrijf der P.T.T. 

Artikel 2 . 

In het berichtenverkeer met het buiten
land door middel van het Staatsbedrijf der 
P.T.T. mogen geen berichten over den mili
tairen, politieken of economischen toestand 
worden verzonden of doorgegeven, welke het 
welzijn van het Duitsche Rijk of van de 

daarmede verbonden Staten in gevaar zouden 
kunnen brengen. 

Artikel 3. 
(1) In het berichtenverkeer mèt het bui

tenland door middel van het Staatsbedrijf 
der P.T.T. dienert de door dit bedrijf voor 
dit verkeer gegeven bepalingen te worden 
nageleefd. · 

(2) Onverminderd het voorschrift van 
lid 1 is het telegrafisch .. , het telex- en het 
beeldtelegrafieverkeer met het buitenland 
door middel van het Staatsbedrijf der P .T.T . 
verboden. 

Artikel 4. 
Het berichtenverkeer met het buitenland 

door middel van het Staatsbedrijf der P .T.T . 
mag niet gebruikt worden om berichten naar 
het bijandelijke buitenland over te brengen. 

Artikel 5 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette N e 

derlandsche gebied (Commissaris-Generaa 
voor Financiën en Economische Zaken) of 
de door hem aangewezen instantie kan uit
zonderingen op de voorschriften van de ar
tikelen r tot en met 3 toestaan. Verzoeken 
tot het toestaan van een uitzondering dienen 
te worden ingediend bij de plaatselijk be
voegde Kamer van Koophandel en Fabrieken 
door Duitsche verzoekers bij de "Deutsche 
Handelskamer für die Niederlan<jle " , Am
sterdam-C, Keizersgracht 520. 

Artikel 6. 
(1) Hij die in strijd handelt met het ver

bod van de artikelen , 1, 2 of 4, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren, in minder ernstige gevallen met hech
tenis van ten hoogste zes weken of met geld
boete van ten hoogste vijftig duizend gulden . 

(2) Hij die de door het Staatsbedrijf der 
P .T.T. voor het bérichtenverkeer met het 
buitenland gegeven bepalingen niet naleeft, 
dan wel in strijd handelt met het verbod van 
artikel 3, lid 2, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes weken of met geldboete 
van ten hoogste vijf duizend gulden. 

(3) Hij die misbruik maakt van de Duit
sche Veldpost of van de Duitsche Dienstpost 
in Nederland , wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes weken of met geldboete 
van ten hoogste vijftig duizend gulden. In 
bijzonder ernstige gevallen wordt gevange
nisstraf van ten ·hoogste vijf jaren opgelegd. 

(4) De bij de leden 1 tot en met 3 straf
baar gestelde handelingen zijn strafbare 
feiten in den zin van ratikel 2, lid 2, der 
Verordening N°. 52/1940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafz<1,ken, zoo
als deze luidt ingevolge de Bekendmakinit 
N°. 72/ 1942. 

Artikel 7. 
(r.) Onder berichtenverkeer in den zin 

van deze verordening wordt verstaan het 
afzenden, doorgeven en ontvangen van be
richten : 

1) door briefzendingen ,te weten door 
brieven, briefkaarten, drukwerken.monsters , 
zakelijke bescheiden, gemengde zendingen, 
nieuwsbladen, stencils, postwissels, brieven 
van en naar den Postchèque- en Girodienst, 
pakjes, welke als brief worden verzonden , 
dan· wel door phonoposfaendingen; 



2) door pakketpost ; 
3) door geschreven middelen tot gedach

tenoverbrenging, welke niet onder de cijfers 
1 of 2 vallen ; 

4) in het verkeer op grooten afstand, te 
weten telefoon-, telex-, t elegrafisch, radio
of beeldtelegrafieverkeer dan wel elk verkeer 
met optische of acustische middelen tot ver
staan baarmaking. 

(2) Onder berichtenverkeer in den zin 
van deze verordening wordt niet begrepen : 

1) het afzenden, doorgeven en ontvangen 
van berichten bij het vrachtvervoer per 
berichten worden verzonden, welké recht
streeks betrekking hebben op het vervoer 
of op het vervoerde goed; 

2) het radiotelegrafisch verkeer. 
• (3) Als vijandelijk buitenland in den zin 

van deze verordening worden beschouwd: 
1) het Vereenigd Koninkrijk van Groot

Britannië en Noord-Ierland met zijn over
zeesche bezittingen, koloniën, protectoraten 
en mandaatsgebieden, evenals de domimions 
Canada, Australische Bond, Nieuw-Zeeland 
en de Zuid-Afrikaansche Uni~ met hun man
daatsgebieden; 

2) de Fransche bezittingen, koloniën, 
protectoraten en mandaatgebieden; 

3) Egypte, de Soedan en de thans d"t>or 
Britsche strijdkrachten bezette gebieden van 
Italiaansch-Afrika ; 

4) Irak en Iran; 
5) de Unie van Soçialistische Sovjet

republieken ; 
6) de Belgische en Nederlandsche kolo

niën ; 
7) . de Vereenigde Staten van Amerika 

met hun bezittingen ; · 
8) Costa Rica, Cuba, de Dominicaansche 

Republiek, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Nicaragua, Panama en El Salvador; 

9) Bolivië, Brazilië, Chili, Columbia, 
Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay 

• en Veneznela; 
10) Tsjoenking-China, 

voor zoover deze landen niet zijn bezet 'door 
troepen van het Duitsche rijk of van de daar
mede verbonden Staten. 

Artikel 8 . 
Deze . verordening is niet van toepassing 

ten aanzien van het berichtenverkeer : 
1) van Duitsche instanties ; , 
2) door middel van de ' Duitsche Veld

post; 
3) door middel van de Duitsche Dienst

post in Nederland, behoudens de artikelen 
2, 4 en 6, welke van overeenkomstige toe
passing zijn ; 

4) van beroepsconsuls, die als zoodanig 
in het bezette Nederlandsche gebied werk-
zaam zijn. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

vierden dag na dien harer afkondiging. 
's-Gravenhage, II Maart 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied : 

SEYSS-INQUART. 
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IJ Februari I943· TWEEDE BESLUIT van 
den Secr-etaris-Generaal van het l>epar
tement van Landbouw ep. Visscherij, 
houdende wijziging van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening ,1941. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 8.) 

Op grond van § 1 der Verordening No . 
23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette ·Neder
landséhe gebied wordt bepaald : 

Art ikel 1. 
Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 

1941 (Besluit No. 69/ 1941, zooals gewijzigd 
bij Besluit No. 16/1942) wordt als volgt 
gewijzigd: ' 

I. 
In artikel 11 vervallen de leden 2 tot en 

m_et 4. 
II. 

(1) In artikel 13, lid 1, vervallen de 
woorden : ,, , ingesteld bij een raad, waartoe 
de betrokken organisatie en de ondernemer 
behooren", alsmede de slotzin. 

(2) In artikel 13, lid 2 , vervalt de slotzin. 
(3) In artikel 13, lid 3, vervallen de 

woorden; · ,,, gehoord den betrokken raad of 
de betrokken raden". 

" Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 25 Augustus 1942. 

's-Gravenhage, 13 Februari 1943. 
De Secretaris-Generaal van het Departement 

van Landbouw en Visscherij, 
H. JII· HIRSCHFELD. 

II Maart r943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzon
dere maatregelen op het gebied van het 
onderwijs aan universiteiten en ltooge
scholen. (Verordenirigenblad, · Aflevering 
9.) ' 

Op grond v~n § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nedérland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz . 778) bepaaJ<ik : 

Artikel 1. 

Ter waarborging van den totalen inzet 
voor den Europeeschen strijd tegen het 
bolsjewisme mede met betrekking tot de 
academische jeugd eenerzijds en van een vol
doende aanvulling van het aantal academisch 
gevormde krachten anderzijds stelt de Se
cretaris-Generaal van het Dep·artement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming naar den eisch der omstandigheden de 
maximum-aantallen van de studeerenden 
vast, die in elk studievak aan de verschillende 
universiteiten en hooge_scholen tot begin of 
voortzetting van de studie worden toege
laten, alsmede de maximum-aantallen van 
de examinandi, die, zonder dat zij bij een 
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universiteit of hoogeschopl staan i'ngeschre
ven, worden toegelaten tot het afleggen van 
een , examen in een aldaar onderwezen stu
dievak. 

Artikel 2. 

(1) Iedere studeerende, die na het in 
werking treden van deze verordening in een 
der in artikel 1 vermelde studievakken het 
examen, waardoor de studie wordt voltooid, 
of het volgens beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Dêpartement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming daarmede gelijk te stellen examen met 
goed gevolg heeft afgelegd, is verplicht een 
bepaalden tijd te werken in het kader van 
den arbeidsinzet, voor zoover de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken in overleg met deri Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming niet om bij
zondere redenen uitzonderingen toelaat. 

(2) Den duur van den in het eerste lid 
vermelden arbeidsinzet bepaalt de 'Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Bijzon
dere Aangelegènheden in overleg met den 
Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justi
tie) . 

Artikel 3. 
Onverminderd het voorschrift van artikel 

2, tweede lid, vaardigen; al vaar gelap.g van 
hun bevoegdheid, de Secretaris-Generáal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming of de Secre
taris-Generaal van het l)epartement van 
Sociale Zaken, dan wel beide Secretarissen
Generaal gemeenschappelijk, de ter uitvoe
ring van deze verordening noodzakelijke 
voorschriften uit; zij kunnen deze voorschrif
ten langs den administratieven weg uitvaar
digen. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, l 1 Maart 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

IO Maart 
0

I943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming ter beveiliging van de orde 
aan universiteiten en hoogeschcilen. 
(Verordeningenblad, Aflevering 9.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris "oor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Onvenrinderd het bepaalde bij de 

Hoogeronderwijswet, de Wet van 15 Decem
ber 1917 (Staatsblad -No. 700) tot regeling 
van het Hooger Landbouw Onderwijs en de 
Verordening No. 153/1941 betreffende het 
bestuur der universiteiten en hoogescholen 
dragen de presidenten-curator der Rijks-

unive:si~eiten _en -hoogescholen zorg, dat het 
aan die mstellmgen verbonden personeel zich 
onthoudt van handelingen en gedragingen, 
welke, gezien de vigeerende omstandigheden, 
de openbare orde a'an de genoemde inrich
tingen in gevaar brengen. 

(2) De presidenten-curator geven aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
besçherming onmiddellijk kennis van hande
lingen, welke gericht zijn tegen de openbare 
orde. Voor zoover het personen betreft, wier 
benoeming door den Secretaris-Generaal ge
schiedt, stellende presidenten-curator tegelijk 
met hun mededeeling een discip!inaire straf 
voor. Zij zelf kunnen dergelijkt personen in 
ernstige gevallen, voor den tijd van ten hoog
ste acht dagen schorsen. Voor zoover het 
personen betreft, die door de presidenten
curator zelf benoemd worden, leggen zij de 
vereischte disciplinaire straf zelf op en doen 
daarvan med~deeling aan den Secretaris
Generaal. 

(3) De presidenten-curator zijn aan dert 
Secretaris-Generaal voornoemd verantwoor
delijk voor de nauwgezette naleving van de 
bepalingen van dit artikel. 

Artikel 2. 

Ieder studiejaar, voor de eerste maal één 
maand na het in werking treden van dit be
sluit, worden slechts diegenen, die schriftelijk 
de volgende verklaring hebben afgelegd, toe
gelaten tot de studie of tot de voortzetting 
der stufüe aan alle universiteiten en hooge
scholen of tot de examens aan deze inrich
tingen of tot daarmede gelijkstaande exa
mens, voor zoover aan de overige hiertoe 
noodzakelijke voorwaarden is voldaan: 

,,De ondergeteekende -·-----.. ·----.. ,-...... _ .. ,, 
geboren ----.. ·---·---··--· .. - te -·---·-·-·-·-...... , ___ .... _, wonende te _______________ , 
verklaart hiermede plechtig, dat hij de 
in het bezette Nederlandsche gebied 
geldende wetten, verordeningen en an
dere beschikkingen naar eer en geweten 
zal nakomen en zich· zal onthouden van 
iedere tegen het Duitsche Rijk, de Duit
sche Weermacht of dê Nederlandsche 
autoriteiten gerichte handeling, zoo
mede van handelingen en gedragingen, 
welke de openbare orde aan de inrich
t_ingen van hoo~er onderwijs, gezien de 
vigeèrende omstandigheden, in gevaar 
brengen." 

Artikel 3. 
Artikel 3 van · het Besluit No. 62/ 1941 . 

betreffende handhaving der orde onder de 
studenten aan universiteiten en hoogescholen 
in het bezette Nederlandsche gebied wordt 
gewijzigd als volgt: 

I. 
In het tweede lid worden de woorden 

"zeven dagen" vervangen door de woorden 
,, ten hoogste een jaar". 

II. 
Het derde lid vervalt, Het vierde lid wordt 

derde lid. 
III. 

Het vijfde lid wordt vierde lid; daarin 
worden de woorden: ,,het college van rector-



magnificus en assessoren" verv!lngen door de 
woorden "den rector-magnificus" . 

IV. 
Het zesde lid wordt vijfde lid, daarin 

worden -de woorden : ,,rector-magnificus en 
de belanghebbende kunnen" vervange1;1, door 
de woor4en "belanghebbende kan". · 

v. 
Er wordt een nieuw ze de lid toegevoegd, 

1 uidende als volgt : 
,,(6) De Secretaris-Generaal doet, na den 

rector-magnificus, die de straf heeft opge
legd, en d1<_n belanghebbende te hebben ge
hoord, binnen drie wéken na ontvangst van 
het beroepsrequest uitspraak." 

Artikel 4. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming kan de ter uitvoering van 
dit besluit en van .het Besluit No. 62/1941 . 
noodzakelijke voorschriften langs den admi
nistratieven weg uitvaardigen. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 10 Maart 1943. 

S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K.,]. v. DAM. 

N °. 29. 

13 Maart 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende waarde
loosverklaring der bankbiljetten van 
500 en van 1000 gulden . (Verordenin
genblad, Aflevering 10.) 

()p · grond van artikel 5 van het Decreet 
van den· Führer betreffende de uitoefening 
van de regeeringsbevoegdheden in Neder
land van 18 Mei 1940 (R.W .B. I, blz. 778) 
bepaal ik : 

Artikel 1. 

De in .omloop zijnde bankbiljetten van 
Soo en van 1000 gulden verliezen met het in 
werking freden van deze verordening de hoe
danigheid van betaalmiddel. 

Artikel 2. 

De Nederlandsche Bank is sle.chts ver
plicht de in artikel I genoemde bankbiljetten 
in te wisselen, voor zoover deze uiterlijk tot 
en met 15 April 1943 door de Rijksbelasting
kantoren, welke bevoegd zijn ten aanzien 
van de inning van de inkomsten- of vennoot
schapsbelasting, dan wel door den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Gevolmachtigde voor de Nederland
sche Bank) worden overgelegd; in geval van 
overlegging door andere personen vindt geen 
inwisseling plaats. 

Artikel 3. 
(1) De in het binnenland gevestigde eige

naren van de in a,rtikel I genoemde bank
biljetten zijn gerechtigd de biljetten uiterlijk 
tot en inet 31 Maart 1943 in te leveren bij het 
Rijksbelastingkaritoor, dat ten aanzien v:an 
hun inkomsten- of vennootschapsbelasting 
bevoegd is, of - in geval zij voor geen dezer 
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belastingen zijn aangeslagen - ten aanzien 
van de inning bevoegd zoude zijn. Zij ont
vangen een bewijs van inlevering, waarin 
vermeld worden het aantal , de waarde en de 
nummers van de ingeleverde biJjetten. Het 
belastingkantoor legt de irtgeleverde biljetten 
uiterlijk tot en met 15 April 1943 aan de 
Nedérlandsche Bank ter inwisseling over. 

(2) Het in lid I genoemde kantoor ge
bruikt de tegenwaarde van de ingeleverde 
biljetten in de eerste plaats tot delging van 
opvorderbare of in den loop van het jaar 1943 
opvorderbaar wordende belastingen van den 
persoon, die de biljetten heeft ingeleverd. 

(3) Zijn geen belastingen opvorderbaar 
en is ook niet aan te nemen, dat in den loop 
van het jaar 1943 belastingen opvorderbaar 
worden, dan wordt de tegenwaarde aan den 
persoon, die de biljetten heeft ingeleverd, 
slechts vergoed, wanneer naar het oordeel 
van de administratie der belastingen geen 
redenen bestaan tot het instellen van een 
onderzoek naar de fiscale omstandigheden 
van bovengenoemden persoon. Bestaan wel 
redenen tot het instellen van een onderzoek, 
dan dient de tegenwaarde te worden inge
houden tot dekking van eventueel na te vor
deren belastingen , onkosten, straffen en kos
ten en het eventueel overblijvende deel na 
beëindiging van het onderzoek té worden 
gerestitueerd. Het voor restitutie in aanmer
king komende bedrag kan eveneens worden 
gebruikt tot delging van andere schulden 
van den persoon, die de biljetten heeft inge
leverd, aan den Staat . 

(4) Op de aanspraak op restitutie kan 
beslag worden gelegd ; ook kan zij worden 
gecedeerd . 

Artikel 4. 
(1) De niet in het binnenland gevestigde 

eigenaren van de in artikel I genoemde bank
biljetten kunnen de biljetten uiterlijk tot en 
met 31 Maart 1943 inleveren bij den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Gevolmachtigde voor de Nederland
sche Bank), die deze uiterlijk tot en met 
15 April 1943 aan de Nederlandsche Bank 
ter inwisseling overlegt. De Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Ge
volmachtigde voor de Nederlandsche Bank) 
is in bijzondere uitzonderingsgevallen, vol
gens eigen oordeel, gerechtigd om biljetten 
na 13 Maart l943 aan te nemen of na 15 
April 1943 ter inwisseling over te leggen. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Gevolmachtigde 
voor de Nederlandsche Bank) beslist volgens 
eigen oordeel of de tegenwaarde aan den 
persoon, die de bankbiljetten heeft ingele
verd, wordt vergded . Hij kan de vergoeding 
afhankelijk stellen van het verschaffen van 
bewijzen en van het vervullen van voorwaar
den. Hij beslist in hoogste ressort. 

(3) Voor zoover de tegenwaarde aan den 
persoon, die de bankbiljetten heeft ingele
verd, niet wordt vergoed, draagt de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Gevolmachtigde voor de Nederland
sche Bank) deze af aan den Nederlar.dschen 
Staat. 

Artikel 5. 
• De Nederlandsche Bank dient de tegen
waarde van de haar niet ·of niet tijdig ter 
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• inwisseling overgelegde biljetten zoo spoedig 
mogelijk aan den Staat-af te dragen. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën vaardigt de ter uitvoe
ring en aanvulling van deze verordening 
noodzakelijke bepalingen uit . 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 Maart 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 
t 

IS Maart I943· BESCHIKKING van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economisch!! Za
ken) betreffende de sluiting van bedrij
ven. (Verordenilngenblad, Aflevering 
II ,) 

Op grond an artikel 1 der Verordening 
No. 16/1943 bètreffende de instandhouding 
van de productie en de verdeeling van goe
deren, alsmede van den arbeidsinzet, wordt 
beschikt : 

1. 
· (1) In begins.el worden slechts zoodanige 

industrieele bedrijven toegelaten, welke oor
logs- ·of levensnoodzakelijk zijn. Voor zoover 
in deze beschikking 'niet anders wordt be
paald, wordt de sluiting van'<ie overeenk_om
stig hiermede niet meer toegelaten bedrijven 
bevolen bij bijzondere beschikking. 

(2) De niet overeenkomstig lid 1 geslo
'ten bedrijven mogen slechts oorlogs- of le
vensnoodzakelijke voorwerpen fabriceeren. 
In geval van twijfel dient de houder van het 
bedrijf via de desbetreffende vakgroep van 
de organisatie van het bedrijfsleven een be
slissing te verzoeken van het ter zake be
voegde Rijksbureau. 

II. 
(1) Met het in werking treden van deze 

beschikking moeten alle bedrijven van de 
volgende soorten worden gesloten : 

1) luxe-restaurants, 
2) bars, 
3) nachtlokalen, 
4) verhuurinrichtingen van toonzalen, in 

het bijzonder toonzalen' van automobielen, 
luxe-porcelein of ceramiek, 

s) reclame-ondernemingen, 
6) kermisbedrijven, 
7) paardrij-instituten en -scholen, 
8 dansinstituten en -scholen, • 
9) in één artikel gespecialiseerde zaken, 

met inbegrip van door rondtrekkende per
sonen gedreven zaken en den straat- en 
·markthandel van : 

a) luxe-modeartikelen, 
b) zoetigheden, 
c) parfumerie-artikelen, 
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d) juweelen, gouden en zilveren voor-
werpen, 

e) postzegels, 
f) tapijten, , 
g) sportartikelen, 
h) bontwerken, 
i) muziekinstrumenten en gramofoons, 
k) radio-artikelen, 
1) schrijfmachines, 
10) ambachtsbedrijven van de volgende 

soorten: 
a) schoonheidsinstituten, schoonheids

specialisten, met inbegrip van de zoogenaam
de schoonheidssalons, 

b) fabricage van luxe-klêeding naar 
maat voor dames en heeren, 

c) plisseerinrichtingen, 
d) juweliers, goud- en zilversmeden, 
e) muziekinstrumentmakers, 
f) fabrikanten van uithangborden, naam

platen en lichtreclames, alsmede schilders 
van uifüangborden en naamplaten, / 
ook wanneer deze bedrijven door rondtrek
kende personen worden uitgeoefend. 

(2) Wordt u'itsluitend in een bijzondere 
afdeeling van een bedrijf een der in lid 1 ge
noemde soorten van bedrij'f uitgeoefend, dan 
zijn de voorschriften van deze beschikking 
slechts van toepassing op deze afdeeling. De 
burgemeester kan om bijzondere redenen een 
afwijkende regeling treffen. 

(3) Het voorschrift van lid 1 is ·niet van 
toepassing voor zoover : 

1) de onder 9, f tot en met 1, en onder 
10, e en -f, genoemde bedrijven zich in noe
rnenswaardigen omvang bezig houden met 
reparaties , 

2) de onder 10 genoemde ambachtsbe
drijven in noemenswaardigen omvang andere 
dan de genoemde bedrijfssoorten uitoefenen. 

III. 
Met het in werking treden van deze be

schikking is de uitoefening van de volgende 
werkzaamheden verboden : 

1) de werkzaamheid van handelsreizi
gers voor wervingsdoeleinden, tot het afha
len van bestellingen of tot het bezorgen van 
waren; \ 

2) de als hoofdgroep uitgeoefende wer
ving voor verzekeringmaatschappijen in den 
buitendienst met uitzon,iering van de als 
nevengroep uitgeoefende wervingswerk
zaamheden van de met de incasseering, scha- · 
deregeling of met het voorkomen van schade 
belaste personen; · 

3) .klantendienst ten opzichte van de 
verbruikers, voo,; zoover deze uitsluitend be
~taat in het afhalen of bezorgen van waren ; 
van het verbod is uitgezonderd het bezorgen 
van nieuwsbladen, melk, brood, aardappelen 
en groenten, waschgoed, brandstoffen en 
groote voorwerpen, zooals meubelen; de bur
gemeester kan om bijzondere redenen andere 
uitzonderingen toestaan; 

4) aan de kappers andere werkzaamhi 
den dan: 

a) in de heerenafdeelingen : 
haarknippen, hoofdwasschen, frisee
ren en scheren, 

I 



.,, .. 
b) in de damesafdeelingen: 

haarknippen, hoofdwasschen, frise·e
ren (watergolven e onduleeren). 

IV. 
Na 15 April 1943 is de tewerkstelling aan 

de volgende bedrijven verboden: 
1) aan banken en effectenkantoren, met 

uitzondering van boerenleenbanken, en aan 
verzekeringsmaatschappijen: 

van manlijke personen in den leeftijd van 
achttien tot e~ met derti~ jaar; 

2) aan bedrijven van den overzeeschen 
import- en exporthandel, koloniale en zee
scheepvaartmaatschappijen: 
· van manlijke personen in den leeftijd van 

· achttien tot en met vijf en veertig jaar, met 
uitzondering van het va~ende personeel; 

3) in de hoedenmakersbranche: 
van manlijke personen tot en met vijftig 

jaar. .v. r 
(1) De politiegezagsdragers houden toe

zicht op de uitvoering van de onder II en III 
genoemde bepalingen. 

(2) • De ·gewestelijke arbeidsbureau's 
houden toezicht op de uitvoering van de 
onder IV vermelde bepalingen. 

VI. 
(1) In de ge\rallen, genoemd onder II , 

lid 1, onder I tot en met 3, deelt de Commis
saris van de provincie, waarin het bedrijf is 
gelegen, het den houder daarvan schriftelijk 
mede, iriçlien het bedrijf moet worden ge
sloten. 

(2) Hetzelfde geldt voor andere gevallen, 
waarin twijfel bestaat of een bedrijf over
eenkomstig II mbet worden gesloten dan wel 
of een werkzaamheid overeenkomstig III 
veri:\oden is. 

(3) · Voor de uitvaardi~ing van een be
slissing overeenkomstig de leden I en 2 

hoort de Commissaris van de provincie den 
burgemeester van de gemeente, •waarin het 
bedrijf is gelegen of de werkzaamheid wordt 
uitgeoefend~ hij k;m bovendien de plaatselijk 
bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrie
ken en, voor zoover een plaatselijke afdeeling 
van de ter zake bevoegde organisatie van het 
bedrijfs)even bestaat, ook deze hooren. 

(4) De Commis.sans van de provincie 
verwittigt "den plaatselijk bevoegden Gevol
machtigde van den Rijksconunissaris voor de 
provincie van de voorgenomen beslissing. 
Deze kan verlangen, dat de beslissing wordt 
uitgesteld. 

· (s) In de gemeenten met meer dan hon
derdduizend inwoners treedt de burgemees
ter in de plaats van den Commissaris van de 
provincie. 

(6) De bepalingen van de leden 3 en 4 
zijn mede van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de beslissingen van den bur
gemeester in overeerlstemming met II , lid 2, 

tweed_e volzin, en III, onder 3. 

VII. 
(1) Voor zoover de beslissing van den 

Commissaris van de provincie of van den 
burgemeester niet in overeenstemming met 
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d'e Kamer van Kbophande en Fabrieken en, 
voor zoover een plaatselijke afdeeling van de 
ter zakê bevoegde organisatie van het be
drijfsleven bestaat, niet in overeenstemming 
met deze is tot stand gekomen, kan de be
trokkene binnen drie dagen na de kennis
geving bij del} Commissaris van de provincie 
resp. bij den burgemeester een bezwaar
schrift indienen. Dit bezwaarschrift moet 
met redenen worden omkleed; het heeft geen 
opschortende werking. 

(2) · Over het bezwaarschrift wordt be
slist door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van HandeJ-, Nijverheid en 
Scheepvaart of door de door hem aangewe
zen instantie:\Deze kunnen de uitvoering van 
de beslissing van den Commissaris van de 
provincie of van den burgemeester tot hun 
eigen beslissing uitstellen. 

(3) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van · Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan bepalen, dat de Commis
sarissen van de provincies en de; burgemees
ters bijzondere gevallén of groepen van ge
vallen aan hem ter beslissing 'moeten over
leggen. 

(4) Voor zoover bij een kr,11chtens deze 
beschikking te nemen maatregel de bevoegd
heid van een anderen Secretaris-Generaal is 
gegeven volgens de algemeene bevoegdheids
voorschriften, komen aan dezen laatste de in 
de leden 2 en 3 genoemde bevoegdheden toe 
in "plaats van aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart. 

VIII. 
Wanneer iemand, wiens tewerkstelling 

overeenkomstig IV is verboden, om drin- . 
geode redenen voor het bedrijf onmisbaar is, 
of in een ander bedrijf niet kan worden ing;
zet, kan het plaatselijk bevoegde ·gewestelijk 
arbeidsbureau op verzoek van den. houder 
van het bedrijf of van den betrokkene tot 
wederopzegging toestaan, dat hij in het be
drijf werkzaam blijft. 

IX. 
(1) D e Betriebsführer in den zin van de 

Verordening No. II4/1942 betreffende de or
dening '1an den arbeid, van een der in ovef.'
eenstemming met II te sluiten bedrijven 
dient de bij het i°\ werking treden van deze 
beschikking voor het bedrijf werkzame werk
krachten met inbegrip van de in het bedrijf 
werkzame verwanten, alsmede zichzelf, bin
nen twee weken aan te melden bij het plaat
selijk bevoegde gewestelijk arbeidsbureau. 
Daarbij moet worden opgegeven: 

1) familienaam, voornamen en adres, 
2) geboortejaar en -plaats, 
3) beroep of werkzaamheid, 
4) burgerlijke staat en aantal kinderen, 
s) opleiding, ontwikkeling en tot dus-

verre verrichte werkzaamheden. 
De aanmeldingen bij het gewestelijk ar

beidsbureau moeten worden ingediend op 
een formulier, dat verkrijgbaar is bij het ge
westelijk arbeidsbureau 'en bij den burge
meester. 
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( 2 ) Lid 1 is van overeenkomstige toepas
sing ten aanzien van zoodanige personei:i, 
wier werkzaamheid overeenkomstig III 1s 
verboden of die overeenkomstig IV niet mo
gen worden te werk gesteld. 

X. 
(1) De houder van een in overeenstem

ming met II te sluiten bedrijf dient onver
wijld na het in werking treden va~ de~e be
schikking een lijst van de op het bJdstip va~ 
de sluiting in zijn bezit bevindende waren b1J 
het bevoegde Rijksbureau in te leveren. 
Waren waarvan de inkoop gecontingenteerd 
of op ;n9ere wijze beperkt is, moeten hierbij 
afzonderlijk worden vermeld. · 

(2) Voor waren, welke slechts tegen ver
gunning of distri9utiebonnen mogen wor~en 
afgegeven, dient de in lid 1 geno.~mde bJst 
in plaats van bij het bevoegde R1Jksbureau 
bij het plaatselijk bevoegde distrib~~ieka_i:i
toor te worden ingeleverd. TegehJkert1Jd 
moeten aan dit kantoor de op het tijdstip. van 
de sluiting aanwezige vergunningen en distri
butiebonnen onder overlegging van een daar
op betrekking hebbende tàbel worden inge
leverd. 

XI. 
(1) Over waren , waarvan de afgifte 

slechts tegen vergunning of distribut~ebon-
en is toegelaten, en over waren, waarvan 

de cinkoop gecontingenteerd of op andere 
wijze beperkt is, platina-, goud- en zilver
waren en juweelen, alsmede postzegels, mo
gen de in overeenstemming m et II te sluiten 
bedrijven niet beschikken, deze _ verkoopen 
of deze ·naar een andere plaats of opslag
plaats overbrengen. Dit verbod is niet van 
toepassing ten aanzien van snel bedervende 
waren, voor zoover het bevoegde Rijksbu0 

reau geen andere regeling treft. Dit kan te
vens andere uitzonderingen toestaan. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Sctieepvaart kan in overeenstemming met de 
Verordening No. 23/1940' bepalen, dat het 
verbod van lid 1 ook geldt voor andere dan 
de in lid 1 genoemde waren. 

(3) Over waren, ten aanzien waarvan de 
verbodsbépalingen in overeenstemming met 
de leden 1 en 2 niet van toepassing zijn , kan 
de houder vart het bedrijf nog beschikken 
binnen een maand na het in werking treden 
van deze beschikking of, indien , een bijzon
dere beslissing wordt gegeven, na de ont
vangst van deze. De verplichting tot sluiting 
van het bedrijf wordt hierdoor niet aange
tast. 

(4) Ambachtsbedrijven (II, lid-~• ond~r 
10) kunnen het werk, waarme~e l?'J het 1n 
werking treden van deze beschikking reeds 
was begonnen, nog binnen een maand afma
ken en afleveren. Hetzelfde geldt, voor zoo
ver andere bedrij ven bij hèt in werking tre
den van deze beschikking mèt verbeterings
of wijzigingswerkzaamhedel'l zijn begonne_i:1· 
De verplichting tot sluiting van het bednJf 
wordt hierdoor niet aangetast. 

XII . 
( 1 ) Rechten tot het uitoefenen van een 

tak van nijverheid, welke door de houders 
van de in overeenstemming met II te sluiten 
bedrijven zijn verkregen , of welker uitoefe
ning overeenkomstig III is verboden , wor
den door deze beschikking niet aangetast. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan ui tzonderingen van de be
palingen van lid 1 toestaan. 

XIII. 
(1) Ten aanziert van de te werk gest elden 

bij een overeenkomstig II stilgelegd bedrijf 
of ten aanzien van de personen , wier werk
zaamheid overeenkomstig III of IV is , ver
boden, is de Verordening No. 1~8/1942 be
treffende het beëindigen van arbeidsovereen
komsten van te werk gestelden bij stilgelegde 
ondernemingen van toepassing, 

(2) De verp~ichtingen op grond van _de 
Verordening Veranderen van Betrekking 
(No. 20/1943) blijven onaangetast. 

XIV. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart vaardigt, binnen het kader van 

• de hem verstrekte richtlijnen, de ter uitvoe
ring van deze beschikking noodzakelijke aan
wijzingen uit . 

.(2) De Secretaris-Generaal van het De- . 
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan in 'overeenstemming ~et 
de Verordening No. 23/1940 bepalingen mt
vaardigen over de afwikkeling van j~ridische 
verplichtingen van stilgelegde bednJven, als
mede over de toekenning van een financieele 
hulp. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan, binnen het kader van de 
hem verstrekte richtlijnen, in overeenstem
ming met d e Verordening No. 23/1940 van 
de bepalingen van deze beschikking afwijken . 

(4) Voor zoov~ ook een and~re Secreta
ris-Generaal ter zake bevoegd 1s, tr.eft de 
Secretaris-Genei;aal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart ~e 
in de vorige leden genoemde maatregelen m 
overeenstemming met dezen. 

(s) De ter uitvoering van deze beschik
king noodzakelijke instructies a~n de gew_es
telijke arbeidsbureau's worden mtgevaard1gd 
door den Secretaris-Generaal vàn het De
partement van Sociale Zaken. 

XV . . 
Voor zoover een bedrij f of een werkzaam

heid valt onder de bevoegdheid van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
La11dbouw en Visscherij, treedt deze in de 
plaats van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel~ Nijverhei'd en 
Scheepvaart. In dit geval treedt in de plaats 
van de Kamer ·van Koophandel en Fabriek~n 

' en-van het Rijksbureau het bevoegde bednJ!-
schap in overeenstemming met het Orgam
satiebesluit Voedselvoorziening • 1941 (Be
sluit No. 69/1941 , als gewijzigd en aangevuld 
bij Besluit No. 26/1943). ' 
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~VI. 
Het ontdui,ken van deze beschikking door. 

reorganisatie van de onder II genoemde be
drijven is verboden . 

XVII. 
Is een rechtspersoon, een vennootschap, een 

andere vereeniging van personen of een doel-
, vermogen houder van een bedrijf, dan zijn 

voor de nakoming van de bepalingen van 
deze beschikking tevens de wettelijke verte
genwoordiger, de beheerende vennoot en elk 
lid van het bestuur verantwoordelijk. 

XVIII . 
Hij die handelt in strijd met deze beschik

king of die in het bijzonder de verplichting 
tot sluiting van een bedrijf niet nakomt, dan 
wel een verboden werkzaamheid blijft uit
oefenen, wordt gestraft overeenkomstig arti
kel 4 der Verordening No. 16/1943, voor zoo
VJ!r niet overeenkomstig andere bepalingen 
een zwaardere straf is verbeurd. 

XIX. 
De Rijkscommissaris voor het bezette ,Ne

derlandsche gebied (Commissaris-GeneFaal 
voor Financiën en Economische Zaken) of 
een door hem aangewezen instantie kan bij 
een afzonderlijke b~chikking tevens andere 
bedrijven en de uitoefening van andere werk
zaamheden aanwijzen, waarop de bepalingen 
der onderhavige beschikking in zooverre van 
toepassing zijn, als hiJ daarbij niet anders 
bepaalt. XX. 

Deze beschikking treedt in werking met 
haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 Maart 1943. 
De Rijkscommissaris V()Or het bezette 

Neder/andsche gebied, 
De Commissaris-Generaal voor Firfanciën 

en Economische Zaken, 
FISCHBÖCK. 

-, 
5 April 1943. VERORDENING , van den 

Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
leenen van verlof tot deelneming aan 
leergangen tot bevordering der weer
baarheid. (Verordeningenblad, Afleve
ring u.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland .van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I ; blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Iedere man, die op grond van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam is en die zich vrijwillig voor de 
deelneming aan een erkenden leergang tot 
bevordering der weerbaarheid aanmeldt, 
dient voor den duur van dezelve, met inbe
grip van den voor de heen- en terugreis nood
zakelijken tijd, door zijn werkgever in het 
genot van verlof te worden gesteld. Scholie-

, ren, die zich vrijwillig aanmelden voor de 
deelneming aan een zoodanigen leergang, zijn 
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gedurende dezen tijd tegen overl.egging van 
de desbetreffende oproeping vrijgesteld' van 
den plicht tot schoolbezoek. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
G eneraal voor Bijzondere Aangelegenheden) 
bepaalt, welke leergangen als erkende leer
gang in den zin van het eerste lid (in het 
vervolg " leergang" genoemd) dienen te wor
den besèhouwd. 

Artikel 2. 

(1) Het verlof, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, wordt niet in mindering gebracht 
op het verlof, dat den te werk gestelde vol
gens. andere rechtsvoorschriften of op grond 
van een overeenkomst toekomt. 

(2) Hij die voor een leergang is opgeroe
pen, mag uit de deelneming daaraan geen 
nadeelen in zijn dienstbetrekking en in zijn 
positie op het gebied van de sociale vóor
zieningen en de aanspraken daarop onder
vinden. In het bijzonèler is de werkgever niet 
gerechtigd wegens de deelneming aan een 
leergang tot ontbinding van de dienstbetrek
king over te gaan. 

(3) Gedurende den tijd van het naàt aan
leiding van de deelneming aan cfen leergang 
toegekende verlof moet het loon of salaris 
aan den werknemer worden doorbetaald. 

(4) Voor den tijd der deelneming aan 
den leergang moet het leer - of schoolgeld 
worden doorbetaald. 

Artikel 3 . 

(1) Het verzoek om toekenning van het 
verlof moet ten minste twee weken voor den 
aanvang daarvan worden ingeqiend. Dezelf
de termijn geldt voor de mededeeling aan de 
school op grond van artikel 1, eerste lid, laat
sten volzin. 

(2) Aan den werkgever (schoolhoofd) 
dient de oproeping voor den leergang te wor
den overgelegd, waaruit moet blijken, dat 
het een volgens artikel 1 erkenden leergang 
betreft. 

(3) Over bezwaren van den tot den leer
gang opgeroepene of van zijn wettelijken 
vertegenwoordiger, dan wel van den werk, 
gever (schoolhoofd) tegen de deelneming 
van den te werk gestelde of scholier aan den 
leergang, beslist de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche ·gebied (Commis
saris-Generaal voor Bijzondere Aangelegen
heden, voor zoover het de vrijstelling van 
den plicht tot schoolbezoek betreft, in over
eenstemming met den Commissaris-Gene
raal voor Bestuur en Justitie) . De bezwaren 
moeten binnen drie dagen na lçennisneming 
van de oproeping schriftelijk bij den Rijks
commissaris voor het bezette Nederhmdsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Bijzon
dere Aangelegenheden) worden ingediend. 

Artikel 4. 

Deze verordening treedt in werkipg op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, s April 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. ' 
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N°. 32. 

5 April z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvulling 
van de Verordening tot verwijdering van 
joden uit het agrarische bedrijfsleve_n . 
(Verordeningenblad1 Aflevering 12.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van '18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Na artikel 13 d èr Verordening tot verwij
dering van joden uit het 'agrarische bedrijfs
leven (No. 102/1941) wordt een nieuw arti
kel 13a ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Artikel 1ja. 
Héeft een persoon een op grond van artikel 

5 op hem rustende verplichting niet nage
komen of kan hij een in uitvoering van arti
kel 5 aangegane koopovereenkomst ten ge
volge van redenen van juridischen of feite
lijken aard niet nakomen, dan is ten aanzien 
van den landbouwgrond, waarop de verplich
ting of de koopovereenkomst betrekking 
heeft, Afdeeling III der Verordening No. 
154/1941 betreffende het joodsche grondbezit 
van overeenkomstige toepassing." 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, •5 April 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 33. 

z3 Maart z943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de' Distributiewet 1939 
(distributie van tabaksurrogaten) . 
(Verordeningenblad, Aflevering 12 .) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 
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Tabaksurrogaten en tabaksproductensurro- . 
gaten worden aangewezen als distributiegoe
deren in den zin van artikel 4 der Distributie
wet 1939. Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal · van het Departement van 
Handel, \Nijverheid en Scheepvaart vastge-
steld. _!\rtikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op dep 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Maart 1943. 
S.-G. Dep. v. H ., N . en S., H.M. HIRSCHFELD. 

26 Ma11-rt · z943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van haring). (Verordeningenblad, Af
levering 12.) 

Op grond van artikel 4 van de Distributie
wet 1939 (Staatsbla d No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt, be
paald: 

Artikel 1. 

Haring, al dan niet bewerkt, wordt aange
wezen als distributiegoed in den zin van ar
tikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 
De voor de ûitvoering van artikel ; noo

dige voorschriften worden . door de n Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag h:arer afkondiging. 
's-Gravenhage, 26 Maart 1943. 

S .-G. Dep. v. L. en V ., H . M. HIRSCHFELD. 

N °. 35. 

5 April z943. TIENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht nopens maatregelen ten 

• aanzien van de bezoldiging en verzorging 
van militair en burgerlijk personeel der 
voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. (Verordeningenblad, Afle-

\ vering 12.) 

Op grond van artikel ,1 der Verordening 
No. n4/r940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van militair 
~n burgerlijk personeel der voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht en in over
eenstemming met § 2 der Verordening No. 
3/1940 vah den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied en na verkregen 
instemming van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en van 
Binnenlandsche Zaken wordt bepaald : 

Artikel 1. 

. In afwijking van het gesteldJ in artikel 4 
van het Koninklijk Besluit van 1 7 Augustus 
1935 (Staatsblad No. 515), tot vaststelling 
van een wachtgeldregeling voor militairen 
der Koninklijke landmacht beneden den rang 
van officier, en van het gestelde in a rtikel s 
van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1935 (Staatsblad No. 516) , tot vaststelling . 
van eelt wachtgeldregeling voor het militaire 
personeel der zeemacht, worden de in deze 
artikelen genoemde percentages van 70, 60, -
50 en 40 ten honderd tijdelijk met 10 ten 
honderd van de laatstelijk genoten bezoldi
ging verhoogd voor de gewezen militairen be-
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neden de9 rang van officier van de voorma
lige Zee- en Landmacht, die nà 14 Juli 1940 
eervol uit den militairen dienst zijn of wor
den ontslagen en vóór 1 Januari 1898 zijn 
geboren, zulks voor den duur van het op 1 

April 1943 nog niet verstreken gedeelte van 
den termijn, waarover het genot van wacht
geld is toegekend. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 April 1943. 

's-Gravenhage, 5 April 1943. 
1 

De Comm. voor de belangen van de voor
malige Nederlandsche weermacht: 

L. C. RIETVELD. 

5 April 1943. ELFDE UITVOERINGSBE
SLUIT van den Commissaris voor de be
langen van de voormalige Nederlandsche 
Weermacht nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging 
van militair en burgerlijk personeel der 
voormalige NederlandscheZee- en Land
macht. (Verordemngenblad, Aflevering 
12.) 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. u4/1940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk pers/meel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied eq na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
ciën en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel r. 

In a r tikel 3• van het Besluit No. 176/1941 
(Derde Uitvoeringsbesluit nopens maatre
gelen ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk personeel 

. dçr voormalige Nederlan,dsche Zee- en Land~ 
macht) wordt het getal "75" vervangen door 
het getal "150". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met: terugwerkende kracht: 
tot 1 November 1942. 

.'s-Gravenhage, 5 April 1943. 
De Commissàris voor de belangen van de 

voormalige Nederlandsche Weermacht, 
L. C. RIETVELD. 

r9 April r943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de aan
zegging.van de opeischbaarheid van door 
hypotheek gedekte geldvorderin~n van 
joodsche natuurlijke of rechtspersonen 
ofvereenigingen van personen. (Verorde
ningenblad, Aflevering 13.) 
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Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) De opeischb'aarheid van door hypo

theek gedekte geldvorderingen, waarvan de 
schuldeischers joodsche natuurlijke of rechts
personen o1 vereenigingen van personen zijn, 
kan, onverminderd de andere. opzeggings
mogelijkheden, door den gerechtigde en door 
den gehoudene met een termijn van d rie 
maand0 n tegen het einde van een kalender
maand worden aangezegd. Dit is niet van 
toepassing · op geldvorderingen, bestaande 
uit de onbetaalde gecleelten van de koop
sommen, welke naar aanleiding van de ver
vreemding van lan,jbouwgronden volgens de 
Verordening tot verwijdering van joc;len uit 
het agrarische bedrijfsleven (N°. 102/1941) 
zijn ontstaan. 1 

(2) lrtdien de gerechtigde op grond van 
het voorschrift van het eerste lid de opeisch
baarheid aanzegt, moet hij den gehoudene de 
kosten van een eventueele nieuw aangega ne 
geldleening vergoeden, in zooverre deze 
reqelijk zijn te noemen. 

Artikel 2. 

(1) Als joodsche natuurlijke of rechts
personen of vereenigingeh van personen in 
den zin van artikel I worden aangemerkt: 

1) joden in den zin van artikel 4 der 
\. Verordening N°. 189/1940 betreffende het 

aangeven van ondernemingen; 
2) ondernemingen, welke ingevolge arti

kel 2 der Verordening N°. 189/1940 dienen te 
worden aangegeven; 

3) privaatrechtelijke rechtspersonen, ver
eenigingen van personen, instellingen, stich 
tingen of andere doelvermogens, welke, zon
der onderneming te zijn, aan de overige ver
eischten van artikel 2 der · Verordening 
N° . 189/1940 voldoen. 

(2) Als door hypotheek gedekte ge!dvor- · 
<leringen worden aangemerkt zoodanige, tot 
dekking waarvan hypothecaire zekerheden 
bestaan op in Nederland gelegen bebouwde 
of onbebouwde onroerende goederen of op 
Nederlandsche schepen met een bruto-inhoud 
van ten minste twintig kubieke meter. 

Artikel 3 .. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 April 1943. 

N•. 3 8 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebted: 

SEVSS-INQUÀRT. 

I9 April 1943. NEGENDE VE RORDE 
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebi'ed, hou
d~de aanvulling van de Verordening 
N°. 108/1940 (Vierde Verordening be
treffende bijzondere maatregelen QP ad
ministratiefrechtelijk gebied). (Verorde
ningenblad, Aflevering 13.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
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Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

·De Verordening N°. 108/1940 (Vierde Ver
ordenin~ betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied) wordt als 
volgt aangevuld : 

Aan het slot van artikel l wordt onder 24 
het volgende toegevoegd: 

"24) den president van het economisch 
g-rechtshof en den procureur-generaal bij 
di• gerechtshof." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 
I Mei 1943. 

's-Gravenhage, 19 April 19-43. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche. gebied: 
SEYSS-INQUART. 

z3 Februari z943 . BEKENDMAKING ci"er 
Verordening ter uitvoering van de Ver
ordening betreffende de verzorging v,an 
kinderen van leden van de Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 
13 Februari 1943 (Rijkswetblad, deel I, 
blz. 102, verschènen 22 Februari 1943). 
(Verordeningenblad, Aflevering 13.) 

Op grond van art. 7, lid 1, der Verordening 
betreffende de verzorging van ki.nderen van 
leden van de Duitsche Weermacht in de be
zette gebieden van 28 Juli 1942 (Rijkswet
blad, deel I, blz. 488) wordt, in overeen
stemming met de betreffende Rijksministers, 
alsmede met de Rijkscommissarissen voor de 
bezette Noorsche en Nederlandsche gebie
den, bepaald: 

Artikel 1. 

De beslissing betreffende• de vaststelling 
van het vaderschap wordt als vrijwillige 
rechtspraak opgedragen aan de krijgsraden. 

1 

Artikel 2. 

· (1) Tot het nemen van de beslissing is 
bevoegd een krijgsraad van het Weermachts
onderdeel, waarvan de als vader aangewezen 
soldaat of Weermachtsbeambte deel uit
maakt of deel uitgemaakt heeft. De territo
riale bevoegdheid wordt geregeld door de 
Opperbevelhebber der Weermachtsonderdee
len na overleg met de Weermachtbevelheb
bers in Noorwegen en Nederland. 

(2) De krijgsraad beslist met één rech
terlijken Weermachtsbeambte. 

Artikel 3. 
(i) Het verzoek om vaststelling, wie als 

vader van het kind moet worden beschóuwd, 
kan door de moeder worden ingediend. 

(2) 
1 

"De moeder kan een zoodanig verzoek 
ook indienen, indien het als •vader aangewe
zen lid van de Weermacht hieruit is ontsla
gen, is gesneuveld of is overleden. 

(3) Is de moeder overleden, handelings
onbevoegd of anderszins niet · in staat het 
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verzoek in te dienen, dan is de ·voogd van het 
kind hiertoe gerechtigd. 

(4) De krijgsraad beperkt zijn onderzoek 
daartoe, of het in het verzoek aangewezen lid 
van de Weermacht als vader van het kind · 
mo'et worden beschouwd. 

Artikel 4. 
(1) Als vader van het kind wordt be

schouwd hij, die gedurende het conceptie
tijdvak met de moeder gemeenschap heeft 
gehad, tenzij ook een ander gedurende dit 
tijdvak gemeenschap met haar heeft gehad. 
Het gehad hebben van gemeenschap komt 
evenwel niet in aanmerking, wanneer het, 
gezien de omstandigheden, blijkbaar onmo
gelijk is, dat de moeder ten gevolge van deze 
gemeenschap het kind heeft ontvangen. 

(2) Als conceptietijdvak wordt beschouwd 
het tijdvak van den honderdeènentachtigsten 
tot den driehonderdentweeden dag vóór den 
dag van de geboorte van het kind met inbe
grip van deze beide dagen. 

Artikel 5. 
De moeder of de voogd (artikel 3) moeten 

zich b1j het indienen van het verzoek en bij 
de procedure voor den krijgsraad doen ver
tegenwoordigen door de door de Rijkscom
missarissen voor de bezette Noorsche of Ne
derlandsche gebieden aangewezen instanties 
of personen. 

Artikel 6. 
(1) De krijgsraad moet het in het ver

zoek als vader aangewezen lid van de Wee·r
macht verhooren of een gerechtelijk verhoor 
doen afnemen, of hij bereid is, bij een authen
tieke akte ten overstaan van een ter zake 
hiervan bevoegde Duitsche autoriteit, in het 
bijzonder van een rechterlijken Weermachts
beambte of een "Urkundsbeamte" van de 
griffie van een krijgsraad het vaderschap te 
erkennen. Eventueel moet een zoodanige 
verklaring worden opgenomen. 

(2) Een verhoor kan achterwege blijven,' 
wann·eer het in het verzoek als vader aange
wezen lid van de Weermacht reeds heeft ge
weigerd de verklaring van erkenning af te 
leggen. 

Artikel 7. 
Erkent na de geboorte van het kind het 

lid vah de Weermacht zijn vaderschap bij 
authentieke akte, dan kan hij er zich niet op 
beroepen, dat een ander gedurende het con
ceptietijdvak met de moeder gemeenschap 
heeft gehad. 

Artikel 8. 
(1) Erkent het lid van de Weermacht 

het vaderschap niet, dan kan de krijgsraad 
hem ter behartiging van zijn rechten ambts
halve een r,echtskundigen of anderszins daar
toe geschikten vertegenwoordiger toevoegen, 
voor zoover gene van deze toevoeging geen 
afstand doet, dan wel zelf een vertegenwoor
diger benoemt. 

(2) De kriji!:sraad dient een zoodanigen 
vertegenwoo~diger toe te voegen, wanneer 
het lid van de Weermacht inmiddels uit de 
Weermacht is ontslagen, is ~esneuveld, over-



leden, vermist dan wel zich niet meer be
vindt binnen het gebied van den krijgsraad, 
welke de beslissing moet nemen. De toevoe
ging vervalt, indien het lid van de Weer
macht of zijn erfgenamen een vertegenwoor
diger benoemen. 

Artikel 9. 
(1) Ten aanzien van de procedure zijn 

van overeenkomstige toepassing de bepalin
gen van de Verordening betreffende de mili
taire strafvordering in den oorlog en bij bij
zonderen inzet (,,Kriegsstrafverfahrensord
nung - KStVO. -") van i7 Augustus 1938 
(Rijkswetblad 1939 I, blz. 1457) betreffende 
het bewijs (artikel 60) , de handhaving van 
de orde ter gerechtzitting ( artikel 5 7) en de 
zitting met gesloten deuren (artikel 58) . 

(2) Ten aanzien van de procedure ter 
zake van verzoeken aan rechterlijke en amb
telijke instanties zijn van overeenkomstige 
toepassing de voorschriften betreffende de 
verplichting tot het verleenen van bijstand 
door overheidsinstanties zooals vermeld in 
artikel 11 van de "Kriegsstrafverfahrensord
nung" juncto artikel 11 der Wet betreffende 
de vrijwillige rechtspraak en andere juridi
sche Weermachtsaangelegenheden van 24 
April 1934 Rijkswetblad I , blz. 335), alsmede 
in artikel 22, lid 2, van de " Kriegsstrafver
fahrensordnung". 

(3) Wijders zijn van overeenkomstige 
toepassing de bepalingen van de Wet betref
fende de aangelegenheden der vrijwillige 
rechtspraak van 20 Mei 1898 (Rijkswetblad, 
blz. 771) betreffende de wraking van den 
rechter (artikel 6) , betreffende handelingen 
van niet bevoegde of gewraakte rechters (ar
tikel 7) en de berekening van termijnen (ar
tikel 17) . 

(4) Voor zoover deze verordening geen 
voorschrift,;:n bevat ten aanzien van de pro
cedure, wordt deze door den krijgsraad ge
regeld overeenkomstig plichtmatige beoor-
deeling. · 

Artikel 10. 

De krijgsraad moet ambtshalve, met in
achtneming van hetgeen door de belangheb
benden wordt aangevoerd, het tot de vast
stelling van de feiten noodzakelijke onder
zoek instellen en de gepast schijnende bewij
zen zoeken. 

Artikel II. 

De moeder en het als vader ,aangewezen 
lid van de Weermacht moeten voor de be
slissing worden gehoord, en wel zoo mogelijk 
rechtstreeks. 

Artikel 12. 
Betreffende de beëediging van de moeder 

en van het lid van de Weermacht beslist de 
krijgsraad overeenkomstig plichtmatige be
oordeeling. 

Artikel 13. 
(1) De belanghebbenden en de getuigen 

moeten zich, voor zoover dit voor de vaststel
ling van de afstamming van een kihd nood
zakelijk is, aan een erfelijkheids- en rassen
kundig onderzoek onderwerpen, in het bij
zonder moeten zU het nemen van bloedproe-
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ven met het oog op een onderzoek naar bloed
groepen toestaan. · 

(2) In geval eener weigering van een der· 
belanghebbenden of van een getuige zonder 
geldige reden kan rechtstreeksche dwang 
worden uitgeoefend en kan met het oog op 
het onderzoek in het bijzonder hun voorge
leiding worden bevolen. 

(3) Wordt het bevolen onderzoek van de 
moeder of van het kind zonder geldige reden 
geweigerd, dan kan de krijgsraad het verzoek 
tot vaststelling van het vaderschap afwijzen. 

Artikel 14. • 
(1) De krijgsraad stelt op grond van de 

resultaten van het onderzoek en van het be
wijs bij besluit vast, of het aangewezen lid 
van de Weermacht al of niet als vader van 
het kind moet worden beschouwd. 

(3) De beslissing moet met redenen wor
den omkleed. Zij moet aan de moeder, aan 
den voogd, aan het aangewezen lid van de 
Weermacht en aan de vertegenwoordigers 
(aFtikelen 5 en 8) worden medegedeeld. Me
dedeeling aan de vertegenwoordigers is vol
doende. 

' Artikel 15. 
(1) Van de beslissing van den krijgsraad 

kan in beroep worden gekomen bij den 
.,Chefrichter" bij den Weermachtbevelheb
ber in Nederland of bij den ,;Oberstkriegs
gerichtsrat" bij den Weerm'achtbevelhebber 
in Noorwegen. 

(2) Ten aanzien van het recht van be
roep is artikel 20 der Wet betreffende de 
aangelegenheden van de vrijwillige recht
spraak van overeenkomstige toepassing. 
· (3) Het beroep moet worden ingediend 
bij den krijgsraad binnen drie . maanHen na 
mededeeling van de beslissing. 

Artikel 16. 
(1) Het beroep kan steunen op nieuwe 

feiten en bewijsmiddelen. 
(2) De beroepsinstantie (artikel 15, lid 

1) kan zelf het bewijs aanvullen, dan wel 
door middel van den krijgsraad of langs ge
rechtelijken weg doen aanvullen. 

(3) Ten aanzien van de procedure voor 
de beroepsinstantie zijn de artikelen 5, 8, 9, 
·,o, 12 tot en met 14 van overeenkomstige 
toepassing. 

(4) De beroepsinstantie beslist in hoog
ste ressort. 

Artikel 17. 
Herziening van de procedure vindt plaats, 

wanneer de krijgsraad zulks op grond van 
nieuwe feiten of bewijsmiddelen wegens over
wegende bezwaren tegen de genomen beslis
sing noodzakelijk oordeelt. 

Artikel 18. 
(1) De bepalingen van de Verordening 

ter uitvoering en aanvulling der Wet betref
fende de vrijwillige rechtspraak en andere 
juridische · Wee;;machtsaangelegenheden van 
3 Februari 1936 (Rijkswetblad I, blz~ 99) 
betreffende het bijhouden van lijsten ~arti
kelen 1 en 2), dossiers (artikel 13), de af
gifte van grossen (artikel 14 tot en met 17) 
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en het bewaren van de lijst en en dossiers ( ar
t ikel 19) zijn van overeenkomst ige toepas-
sing. · 

(2) D e m oeder, de voogd , het lid van de 
Weermacht, hun rechtsopvolgers en de ver
tegenwoordigers (artikelen s en 8) kunnen 

, een grosse van de beslissing verlangen. 

Artikel 19. 
D e gevolgen van de vaststelling van het 

vaderscha p worden bepaald overeenkomstig 
het binnen het kader van het Duitsche Bur
gerlijk Wetboek geldende recht. 

Hoofdkwartier van den Führer, 13 Fe
bruari 1943. 

De Chef van hei Oppercommando 
van de Weermacht : 

(get.) KEITEL. 

• . (VERTALING) 

15 April 194;1· DERDE BESLUIT an den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie, houdende wijziging 
van het Besluit N°. 71/ 1941 met betrek
king tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven. (Verorde
ningenblad, Aflev.ering_ 13.) 

Op grond van § r der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied 

1
wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 5 van het Besluit N°. 71/1941 met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven , zooals gewij
zigd b.ij Besluit N°. 92/ 1942, wordt als volgt 
gewijzigd : 

1. 
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Het det1 e lid wordt gelezen als volgt : 
,,(3) De berechting in hooger beroep is 

toevertrouwd aan een bijzonder gerechtshof, 
hetwelk den naam "economisch gerechtshof" 
draagt en waarvan de zete is gevestigd te 
Nijmegen; ten aanzien van dit gerechtshof 
zijn de bepalingen betreffende de gerechts- -
hoven van overeenkomstige toepassing, voor 
zoover niet uit de leden 4 en- 5 iets anders 
blijkt. " • 

Il. 
~t vierde lid wordt gelezen als volgt : 
,,(4) Artikel 63 van de Wet op de Regter

lijke Organisatie en het Beleid der Justitie 
is niet van toepassing. De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie bepaalt 
het aantal van de vice-presidenten , van de 
leden en van de plaatsvervangende leden van 
het economisch gerechtshof, alsmede van de 
advocaten-generaal en substituut-griffiers 
bij dit gerechtshof. " 

Artikel 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op I Mei 
1943. . 

(2) De zaken, welke op I Mei 1943 aan
hangig zijn bij de bijzondere kamer van het 
gerechtshof te 's-Gravenhage, welke den 
naam d roeg van "economisch gerechtshof", 
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gaan naar het economisch gerechtshof over 
in den stand , waarin zij zich bevinden . 

Apeldoorn , 15 April 1943. 

N °. 41. 

• De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, 

SCHRIEKE. 

17 April 1943. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende de instelling van 
parketwachters. ( V erordeningenblad, Af
levering 13.) - . Op grond van § 1 der Verordening N°. 

23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3 / 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

. Artikel 1. 

Er worden parketwachters aangesteld, die ' 
tot taak hebben op te treden in strafzaken: 

I) bij de handhaving der orde ter terecht
zitting op aanwijzing van den voorzitter ; 

2) bij beteekening yan stukken ; 
3) in dringende gevallen, na voorafgaande 

mededeeling aan de ter zake bevoegde politie
instanties, bij de voorgeleiding van ver
dachten, getuigen, deskundigen en tolken 
ter zitting, alsmede bij de aanhouding van 
veroordeelden ter tenuitvoerlegging . van 
straffen; 

4) bij de tenuitvoerlegging van straffen, 
voor zoover sprake is van bijzondere maat
regelen ter bewaking, te bepalen door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie. 

Artikel 2 . 

(I) De parketwachters staan onder den 
Sec~etaris-Generaal van het Departement 
van Justitie en zijn OQderworpen aan diens 
aanwijzingen en bevelen. 

(2) De parketwachters worden door hem 
benoemd en ontslagen. • 

Artikel 3 . 
De parketwachters bestaan uit ; 
I) een inspecteur, verboP<ien aan het 

Departement van Justitie , die namens den 
Secretaris-Generaal van dat Departement het 
toezicht op de parketwachters uitoefent ; 

2) groepscommandanten ; 
3) groepsleden. 

, Artik el 4. 
De parketwachters kunnen, onverminderd 

het bepaalde in de Wapenverordening (N°. 
139/ 194 1), e;ewapend zijn . 

Artikel 5. 

' (1) Ter handhaving van de discipline der 
parketwachters worden tuchtstraffen inge
voerd. 

(2) De aard der straffen wordt vermeld 
en de tot oplegging bevoegde meerderen 
worden aangewezen in een door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie vast te stellen tuchtreglement . 

Artikel 6 . 
De Secretaris-Generaal van het Departe-
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ment van Justitie vaardigt de ter uitvoering 
van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
uit, in het bijzonder betreffende indeeling, 
taak, beëediging, titulatuur, bezoldiging, 
kleeding en uitrusting van de parketwachters. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op I Mei r943 . 

-Apeldoorn, I7 April I943 -' 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van justitie, 

SCHRIEKE. 

z9 April z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departem~ t van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit No. 61/z941 betreffende een 
voorloopige regeling van bepaalde aan
spraken op uitkeerini. ter zake van ren
teverzekering. (Verorde(lingenblad, Af-
leyering 13.) - · 
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Op grond van § 1 der Verordening No. 
2.3/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 • 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van de11 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche 1gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

In het Besluit No. 61/1941 van den Secre
taris- Generaal van het Departe~ent van 
Sociale Zaken betre ffende een voorloopige 
regeling van bepaalde aanspraken op uitkee
ring ter zake Nan renteverzekering, wordt na 
artikel 3 een artikel 3a ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,Artikel 3a: 

.(1) Hangende he onderzoek tot beslis
sing van de toepassehjkheid van de be-palin
gen van dit besluit op een verzoek om uit
keering van een rente, kan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank de rente, waarop de 
verzoeker op grond van zij n N ederlandsche 
verzekering aanspraak heeft, 1,1itkeeren, wij
zigen en zoo fioodig intrekken, dan wel het 
verzoek, dat op deze aanspraak betrekking 
heeft, afwijzen. 

(2) Indien uit het ' onderzoek, als be
doeld in het eerste lid, blijkt, dat een aan
spraak op een yoodoopige uitkeering in den 
zin van dit besluit bestaat, dan wordt deze 
uitgekeerd onder gelijktijdige opheffing van 
de overeenkomstig het eerste lid genomen 
beslissing. De op grond hiervan uitgekeerde 
rentebedragen worden met de voorloopige 
uitkeering verrekend." 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondi~in~. 

Amsterdam, 19 April 1943. 

Wnd. S.-G. _v . h. D ep . v . S. ,z., VERWEY. 
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N °.43. 

6 Mei 1943. BESCHIKK.ING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Bijzondere Aangelegenheden) 
betreffende de verplichting tot aanmel
ding voor den arbeidsinzet. (Verordenin
genblad, Aflevering 14.) 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 16/ r943 betreffende de_ instandhouding 
van de productie en de verdeeling van goe
deren, alsmede van den arbeidsinzet wordt 
beschikt : ' 

I 
(1) Alle mannen in den leeftijd van 18 

tot 35 jaren, die wonen in het bezette Neder
landsche gebied en die niet behooren tot de 
onder II genoemde per!;onen, moeten zich 
aanmelden bij het voor hun woonplaats be
vo~gde gewestelijk arbeidsbureau (in het 
Vf'\rvolg "arbeidsbureau" genoemd), respec
tievelijk bij het bevoegde bijkantoor, in 
overeenstemming met bijzondere oproepin
gen der arbeidsbureau 's . 

(2) De tot aanmelding verplichte perso
nen van Duitsche nationaliteit. moeten zich 
aanmelden bij den Duitschen "Fachberater" 
van het voor hun woonplaats bevoegde ar-
beidsbureau . ·· 

(3) De aanmelding geschiedt op een bij
zonder formulier , dat beschikbaar wordt 
gesteld door de arbeidsbureau 's (bijkanto
ren). 

II. 
(1) Van de aanmelding ingevolge zijn 

vrijgesteld : 
1) personen van Duitsche nationaliteit, 

die in dienst zijn va,n bureau's van den Rijks
commissaris voor het "bezette Nederlandsche 
gebied, van het Arbeidsgebied van de Natio
naalsocialistische Duitsche Arbeiderspartij 
in Nedèrland, haar onderdeelen of aangeslo
ten organisaties ; 

2) persone.n van Duitsche nationaliteit, 
die in dienst zijn van bureau's. der Duitsche 
Weermac-ht , der "Waffen-SS", der Duitsche 
Politie , of van '-Cien Rijksarbeidsdienst ; 

3) de ambtenaren en arbeidscontractan
ten van het Rijk , de provincies, de gemeenten 
en de overige publiekrechtelijke lichamen, 
alsmede de personen, die in diensj: zijn bij de 
Nederlandsche Spoorwegen, bij het Staats
bedrijf der P.T.T . en bij de Nederlandsche 
Bank; 

4) leden der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht, voor zoover zij krach
tens de Bekendmaking van de'n Weermacht
bevelhebber in Nederland van 29 April 1943 
onderworpen zijn aan de terugroeping in de 
krijgsgevangenschap; 

5) de personen, die reeds ingevolge IX 
der Beschikking N°. 30/ 1943 betreffende de 
sluiting van bedrijven, tot aanmelding ver
plicht zijn ; 

6) geestelijken alsmede personen, die tot 
een orde behooren. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied {Commissaris
Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden) ' 
kan andere vrijstellingen van de verplichting 
tot aanmelding ingevolge I toestaan. 
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III. 
( 1 ) De tot aanmelding verplichte per

sonen dienen in beginsel persoonlijk op het 
arbeidsbureau {bijkantoor) te verschijnen en 
op verzoek alle noodzakelijke bescheiden 
over te leggen, alsmede alle vereischte inlich
tingen te verstrekken. 

(2) Voor zoover tot aanmelding verplich
te personen op arbeidscontract werkzaam 
zijn moet de werkgever de verklaring van 
den' tot aanmelding verplichten persoon be
treffende den duur van de arbeidsovereen
komst op het formulier bevestigen door zijn 
onderteekening en eventueel door een firma
stempel. 

IV. 
{1) Tot aanmelding verplichte personen 

en werkgevérs, die in strijd h ndelen met 
de bepalingen dezer beschikki f trachten 
deze te ontduiken, dan wel ttelijk of 
door schuld onjuiste opgaven verstrekken, 
worden gestraft volgens artikel 4 det Yer
ordening N°. 16/ 1943, voor zoover niet op 
grof\d van andere bepalingen een zwaardere 
straf is verbeurd. 

{2) Uitlokkers, mededaders en mede
plichtigen worden op gelijke wijze gestraft 
als de dader. 

v. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 Mei 1943. 

De Rijkscommissaris voot het bezette 
Nederlandsche gebied 

De Comm.-Gen. v. Bijz. Aang., SCHMIDT. 
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J Mei 1943. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging van de Verordening N°. 
100/ 1941, houdende buitengewone maat
regelen voor de kustverdediging. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 15.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den i.iihrer over de uitoefening van de regee
ringsoevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
In artikel 4 der Verordening N°. 100/ 1941, 

houdende buitengewone maatregelen voor de 
kustverdediging, zooals deze is aangevuld 
door de Verordening N°. 100/ 1942, vervallen 
de woorden "of op zee voor de Nederland
sche kust" en "of op zee ters tond uit te 
wijken". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Mei 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

N°. 43-46 

7 Mei 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlan.dsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling van de Verordening No. 
122/ 1941 betreffende de. legalisatie van 
akten. (Verordeningenblad, Aflevering 
15.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee• 
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 {R.W.B. I, blz. 778). bepaal ik: 

Artikel r. 
De bijlage bij de Verordening N°. 122/1941 

betreffende de legalisatie van akten wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. • 

In cijfer 7 wordt 
kommandanturen" 
woorden "Oberfold
turen". 

het woord "Oberfeld
vervangen door de 
und Feldkommandan• 

Il. 
Na cijfer 8 worden twee nieuwe cijfers 

9 en 10 ingevoegd, luidende als volgt: 
"9) in de bezette Oostgebieden 
de "Generalkommissare"; 
10) in S èrvië • 
de "Feld- und Kreiskommandanturen"; ". 

III. 
Cijfer 9 wordt cijfer 11 . 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Mei 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

N°.46. 

7 Mei 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvul
ling van de Verordening N°. 131/ 1941 
betreffende de instelling van een Duitsch 
,,Seemannsamt " te Rotterdam. (Veror
denirigenblad, Aflevering 15.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefen.in.g van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 {R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artik; l r. 
Artikel 2 der Verordening N°. 131/ 1941 

betreffenq.e de instelling van een Duitsch 
"Seemannsamt" te Rotterdam wordt als 
volgt aangevuld: 

Aan het eerste lid worden de woorden 
,, , voor zoover niet uit de leden 2 tot en met 
6 iets anders blijkt" toegevoegd. 

• Il. 
Er worden twee nieuwe leden 5 en 6 toe• 

gevoegd, luidende als volgt: 
,,(5) Artikel 96, eerste lid, onder S, en 

vierde lid, der Duitsche Zeeliedenwet is niet 
van toepassing. 

4 
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(6) Het "Seemannsamt" kan met over- 
eenkomstige toepassing der Duitsche Zee
liedenwet straffen met een geldboete van ten 
hoogste duizend gulden dengene die, zonder 
daartoe bevoegd te zijn, zijn eigen of ander
mans goederen van of aan boord van een 
Duitsch schip, als bedoeld in het tweede lid, 
brengt of doet brengen, ook indien de dader 
niet tot de bemanning van het schip be
hoort ." 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Mei 1943. 
De R ijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART . 

~
0

• 47. 

6 Mei r943. BESCHIKKING van den Se
. cretaris-Generaal van het Departement 

van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
bouillonblokjes, aroma's e .d.). (Verorde
ningenblad, Aflevering 15.) · 

Ingevolge Artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad N°. 633) en in overeen
stemming met artikel 65, lid 3, der Verorde
ning Openbare Orde 1943 (N°. 1) wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Bouillontabletten, bouillonblokjes, bouil
lonkorrels, bouillonpoeder en bouillonpasta 
in den zin van het Vleeschextractenbesluit 
(Staatsblad 1924, N°. 4.28), extracttabletten, 
extractblokjes, extractkorrels, extractpoe- · 
der, extract pasta, soeptabletten, soepblok
jes, soepkorrels, soeppoeder, soeppasta, soep 
gedroogd of soep in drogen vorm, justablet
ten, jusblokjes, juskorrels, juspoeder, jus
pasta, vlotibare jus, spijsaroma, soeparoma, 
spijs- en soeparoma, plantenextract, pikan_te 
saus, ketch-up en gedroogde soepgroente, 
zoomede alle producten, welke kunnen dienen 
of welke zouden kunnen worden gebruikt 
ter vergrooting van oli-::-, vet- of boter
volume of ter vervangir.g van olie, vet, bo
ter, botersaus, room, slasaus ·of mayonnaise, 
alsmede theesurrogaten, zoomed~ alle pro
ducten, welke kunnen oienen of welke zou
den kunnen worden gebruikt om op thee of 
theesurrogaat gelijkende dranken te berei
den, worcten aangewezen als distributie- · 
coederen in den zin van artikel 4 van de 
Di.stributiewet 1939. 

Artikel 2. 

-De voor de uitvoering van artikel I noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Vis;icherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in .werking op den 

dag harer afkondiging. • 
's-Gravenhage, 6 Mei 1943. 

S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., 
H. M. HIRSCHFELD. 

1943 

r4 Mei r943. DECREET va~ den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende de opheffing van 
het politiestandrecht. (Verordeningen~ 
blad, Aflevering 16.) 

Op grond van artikel 62 der :Verordening 
Openbare Orde 1943 (No. 1) hef ik met in
gang van 15 Mei 1943, 18 uur, voor het be
zette Nederlandsche gebied in zijn geheel het 
politiestandrecht op. 

Dientengevolge treden mijn op grond van 
artikel 62, Jid 3, der Verordening Openbare 
Orde 1943 uitgevaardigde bijzondere be
schikkingen, alsmede de op grond van artikel 
64 der Verordening Openbare Orde 1943 uit
gevaardigde algemeene verbindende beschik
kingen van en Hoogeren SS- en Politielei
der buiten werking, voor zoover ik in het vol-
gen~ niet anders bepaal. ' 

Van kracht blijven: 
1) het bepaalde onder 4 van de beschik

kingen van den Hoogeren SS- en Politielei
der van 30 April en van I Mei 1943 betref
fende het verbod tot uitbetaling van loonen 
en salarissen aan stakers voor dagen, waarop 
geheel of gedeeltelijk werd gestaakt; 

2) de beschikking van den Hoogeren SS
en Politieleider betreffende de aanmelding 
van vroeger studeerenden van 4 Mei 1943; 

3) de beschikking van den Hoogeren SS
en Politieleider betreffende het verbeurdver
klaren van radio-ontvangtoestellen van 13 
Mei 1943 (Bijlage). 

De strafbaarheid van overtredingen van 
de door dit decreet opgeheven beschikkingen 
wordt door haar opheffing niet aangetast. 

De strafbare feiten, welke tijdens den 
duur van het politiestandrecht werden be
gaan en tot de competentie van de politie
standgerechten behoorden, en 

de delicten, begaan in strijd met de tijdens 
den duur van het politiestandrecht op grond 
van de artikelen 64 en 65 der Verordening 
Openbare Orde 1943 uitgevaardigde Q_eschik
kingen, met inbegrip van de delicten, begaan 
in strijd met beschikkingen, welke na êe op
heffing van het politiestandrecht van kracht 
zijn gebleven, 
behooren tot de bevoegdheid van de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken. 

's-Gravenhage, 14 Mei 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

Bijlage. 

BESCHIKKING betreffende het verbeurd
verklaren van radio--ontvangtoestellen. 

Op grond van artikel 6'i der Verordening 
Openbare Orde 1943 beschik ik met het oog 
op de handhaving der openbare orde en vei
ligheid, onder verwijzing naar het door den 
Rijkscommissaris voor- het bezette Neder
Jandsche gebied afgekondigde politiestand
recht: 

• 
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-Artikel x. 
(x) Alle zich in het bezette Nederland

sche gebied bevindende radio-ontvangtoe
stellen, -toebehooren en -onderdeelen zijn 
met onmiddellijke werking verbeurdver-
klaard. ' 

(2) Dit is niet van toepassing op radio
ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder
deelen, waarvan de voor den bouw van radio
ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder
deelen toegelaten fabrikanten eigenaar of 
houder zijn. 

(3) Ieder beschikken over verbeurdver
klaarde radio-ontvangtoestellen, -toebehoo
ren en -onderdeelen, alsmede de beschadi
ging daarvan is verboden. 

Artikel 2. 

(x) De verbeurdverklaarde radio-ont
vangtoestellen, -toebehooren en -onderdee
len moeten, voor zoover de Hoogere SS- en 
Politieleider niet anders bepaalt, door den 
houder bij den ter plaatse bevoegden politie
gezagsdrager worden ingeleverd, die zich 
hierbij van de medewerking van het Staats
bedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip 
van de inlevering worden binnen tien dagen 
na afkondiging van deze beschikking door 
den politiegezagsdrager door>middel van een 
bekendmaking in de dagbladpers of op de ter 

- plaatse gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 
(2) Hij op wii.n de inleveringsplicht rust, 

dient de in te leveFen voorwerpen van een 
daaraan stevig bevestigd kartonnen kaartje, 
groot 10 X 15 cm, te voorzien, onder bijvoe
ging van de ingevulde voorgeschreven for
mulieren, bevattende het fabrikaat, het type 
en het nummer der voorwerpen, alsmede den 
naam, het beroep en het adres van dengene, 
op wien de inleveringsplicht rust. 

(3) De inlevering geschiedt tegen bewijs 
van ontvangst. . 

(4) Handelaren (groat- en kleinhandela
ren), die handel drijven in radio-ontvang
toestellen, -toebehooren en -onderdeelen, 
dienen deze voorwerpen, waarvan zij op het 
tijdstip van afkondiging van deze beschik
king eigenaar of houder zijn en die zij in voor -
raad hebben, op lijsten te regïstreeren en 
deze lijsten in drievoud binnen drie weken 
na afkondiging van deze beschikking bij den 
ter plaatse bevoegden politiegezagsdrager in 
te leveren. Deze vaardigt verdere beschik
kinç:en betreffende de inlevering van deze 
voorwerpen uit. 

Artikel 3. 
(,) Voor tot gebruik geschikte, tijdig en 

in overeenstemming met de voorschriften 
(artikel 2, leden 2 en 4) ingeleverde radio
ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder
deelen wordt een passende schadeloosstelling 
toegekend. Nadere voorschriften, in het bij
zonder betreffende de schadeloosstelling aan 
de handelaren, worden door een uitvoerings
beschikking uitgevaardigd. 

(2) Het in artikel 2, lid 3, genoemde be
wijs van ontvangst betreffende tot gebruik 
geschikte, tijdig en in overeenstemming met 
de voorschriften ingeleverde radio-ontvang-

51 

toestellen, -toebehooren en · -onderdeelen 
geeft in de toekomst recht op levering bij 
voorrang van zoodanige voorwerpen. 

Artikel 4. 
(x) De uitgereikte luistervergunningen 

blijven rusten vanaf het tijdstip der inleve
ring. 

(2) De luisterbijdragen moeten worden 
betaald tot het einde van de maand, waarin 
de inlevering plaats vindt. Vooruitbetaalde 
bijdragen worden gerestitueerd. 

3) Tegen dengene,.. die in overeenstem
ming met deze beschikking een radio-ont
vangtoestel inlevert, wordt geen vervolging 
ingesteld ter zake van ontdoken luisterbij
dragen. Bereids aangevangen vervolgingen ~ 
worden gestaakt. 

Artikel 5. 
De ingeleverde radio-ontvangtoestellen, 

-toebehooren en -onderdeelen worden voor 
zoover niets anders wirdt bepaald, d~or de 
politiegezagsdragers bewaard, die zich hierbij 
van ,de medewerking van het Staatsbedrijf 
der P.T.T. bedienen. 

Artikel 6. 
Antennes worden niet verbeurdverklaard 

en behoeven niet te worden ingeleverd; cleze 
moeten binnen drie maanden na het in wer
king treden van deze beschikking door den 
houder worden verwijderd. 

Artikel 7. 
(x) Het vervaardigen, het afstaan en het 

in houderschap nemen van radio-ontvang
toestellen, -toebehooren en -onderdeelen is 
verboden. De Hoogere SS- en Politieleider 
kan uitzonderingen toestaan. Hij kan deze 
van voorwaarden afhankelijk stellen. 

(2) De bepalingen van de Verordening, 
houdende het verbod om te beschikken over 
radio-ontvangtoestellen (No. 222/1941), blij-
ven onaangetast. ' 

Artikel 8. 
De bepl!lingen van deze beschikking zijn 

niet van toepassing op de aánsluitingen op 
de radio-distributiecentrales met .inbegrip 
van den bij deze aansluiting behoorenden, 
uitsluitend hierbij te gebruiken luidspreker. 

Artikel g. 
(x) Deze beschikking is niet van toepas

sing op de bureau's van het Duitsche Rijk, 
van de Duitsche Weermacht, van de "Waf
fen-SS", · van de Dui~che politie en van het 
Arbeidsgebied van de Nationaalsocialistische 
Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, als
mede op het op deze bureau's werkzame per
soneel van Duitsche nationaliteit. 

(2) De Hoogere SS- en Politieleider kan 
voor de in lid 3 genoemde personen op hun 
desbetreffend verzoek ten aanzien van de 
toepassing van de bepalingen van deze be
schikking een uitzondering toestaan. Hij kan 
deze van )'Oorwaarden afhankelijk stellen. 

(3) Dit' verzoeken tot het toestaan van 
een uitzondering moeten binnen den in arti
kel 2, lid x, der bekendmaking bedoelden 
termijn worden ingediend en wel: 



52 1943 

door personen van Duitsche nationaliteit 
bij den ter plaatse bevoegden "Ortsgruppen
leiter der N .S .D.A.P.", 

door leden der Nationaal-Socialistische Be
weging der Nederlanden en harer o~derdeelen 
langs den hiërarchieken weg biJ den ter 
plaatse bevoegden districtsleider der N .S .B., 

door de verwanten van de vrijwillig bij de 
Duitsche Weermacht dienende Nederlanders 
bij den Commissaris-Generaal voor Bestuur 
en Justitie, Afdeeling voor aan~eleg~n~eder. 
van personen van Duitsche nationaliteit, en 

door de verwanten '\ran de vrijwillig bij de 
Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Ne

derland dienende Nederlanders bij den "SS
Fürsorgeoffizier". 

De instanties, bij welke de verzoeken moe
ten worden ingediend, reik en den verzoeker 
een bewijs ter zake van het ingediende ver
zoek uit. De Hoogere SS- en Politieleider 
beslist over de verzoeken. 

( 4) Voor personen, die ~~~ verz?ek, als 
bedoeld in de leden 2 en 3, ttJdig en in over
eenstemming met de voorschriften hebb~n 
ingediend en die in h~t bezit zijn van het in 
lid 3 genoemde b ewiJs, w~rdt de_ verbeurd
verklaring en 4e plicht tot inlev~nn~ volgens 
de bepalingen van deze beschikking e~rst 
van kracht vanaf den dag van toezending 
van een afwijzende beslissing. 

Artikel 10. 

(1) Hij, die in strij d ~an?elt met de be
palingen van deze besch~kking, ml;t ~e op 
grond daarvan uitgevaardigde beschikkinge_n 
of met de in overeenstemming met de arti
kelen 7 en 9 gestelde voorwaarden, dan wel 
deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete tot een onbeperkt be?rag of 
met een dezer straffen , voor zoover met vol
gens andere bepalingen een zwaardere straf 
is verbeurd. 

(2) Uitlokkers, mededaders en mede
plichtigen worden als daders gestraft. 

(3) Het nemen van !Y'aat~eg~len __ op het 
gebied van de Sichetheitspohzei bltJft on
aangetast. 

's-Gravenhage, 13 Mei 1943. 
De Hoogere SS- en Politieleider, 

RAUTER, 

SS-Gruppeniührer und General
leu~nant .der Polizei. 

z4 Mei 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende ambts
delicten van ambtenaren en van bepaal
de beëedigde personen. (Verordeningen
blad, Aflevering 16.) 

Op grond van .§ 5 van het Dec t van den 
Führer over· de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Me, 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Een ambtenaar, die 
1) staakt 
of 
2) zijn arbeidsprestatie vermindert met 

het oogmerk de vervulling van een over
heidstaak te bemoeilijken, te vertragen of 
onmogelijk te maken, dan wel tracht dit oog
merk op andere wijze te verwezenlijken, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
minste één jaar, doch van ten hoogste vijf 
jaren, in ernstige gevallen met tuchthuisstraf 
van ten minste één jaar, doch van ten hoog
ste vijftien jaren. 

(2) In buitengewoon ernstige gevallen 
__ kan levenslange tuchthuisstraf of de dood

straf worden uitgesproken. 
(3) Poging is strafbaar. 

Artikel 2 . 

Ten aanzien van de toepassing van deze 
verordening wordt een persoon, die op grond 
van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht bij het Rijk, een provincie, een ge
meente of een and~r publiekrechtelijk 
lichaam werkzaam is, met een ambtenaar 
gelijkgesteld. 

,_Artikel 3. 
De deelnemer, ook wanneer hij niet tot de 

in de artikelen 1 en 2 genoemde personen 
behoort, wordt op gelijke wijze als de dader 
gestraft. 

Artikel 4 . 

(1) Hij die tot een bij artikel 1 verboden 
handeling aanzet, dan wel hij die een amb
tenaar of een in artikel 2 genoemden persoon 
bij het wederopnemen van het werk hindert 
of poogt te hinderen, wordt met de in artikel 
1 genoemde straffen gestraft. · 

(2) De voorschriften betr«_:ifende de; uit
lokking blijven onaangetast. 

Artikel 5. 
De voorschriften van de artikelen 1 tot en 

met 4 zijn van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van personen, van wie vóór de 
aanvaarding van hun ambt of beroep het 
afleggen van een eed of van een belofte wordt 
geëischt. 

Artikel 6. 
De bij de artikelen 1 tot en met s strafbaar 

gestelde handelingen zijn strafbare feiten in 
den zin van artikel 2, lid 2, der Verordening 
No. 52/1940 betreffende de Duitsche rech
terlijke macht voor strafzaken, zooals deze 
luidt ingevolge de Bekendmaking No. 72/ 
1942. 

Arti.kel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 Mei 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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14 Mei 1943. VIERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging van de Verordening No. 52/ 
~940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken. (Verorde
ningenblad, Aflevering 10.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Artikel 12 der Verordening No. 52/1940 
betreffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken, zooals deze luidt ingevolge 
de Bekendmaking No. 72/1942, luidt als 
volgt: 

,,Artikel 12. 

(1) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal "oor Bestuur en Justitie) verwijst 
naar eigen goeddunken een strafproces naar 
de Bijzondere Rechtbank in strafzaken voor 
leden der SS en voor de leden der Politie
organisaties met een bijzondere taak om te 
vervolgen en te vonnissen, wanneer de daad 
zich richt tegen de Duitsche SS of Politie, 
haar leden of degenen, die op een of andere 
wijze bij haar werkzaam zijn, tijdens de uit
oefening van hun dienst of in verband daar
mede, of wanneer de daad rechtens of feite
lijk met een zoodanige daad samenhangt. 

(2) De bepalingen van lid 1 zijn van 
overeenkomstige toepassing, indien de ·Ne
derlandsche Politie of haar leden in opdracht 
van de Duitsch'e Politie optreden." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 Mei 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

25 Mei 1943. INSTRUCTIE van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende de uitoefening 
van een beroep door bepaalde beëedigde 
personen. (Verordeningenblad, Afleve
ring 17.) 

Op grond van artikel 2 van de Verordening 
No. 137/1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie (rechtliche und linanzielle Ver
hältnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beëedigde per
sonen, bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Personen, van wie vóór de aanvaa~
ding van hun ambt of beroep het afleggen 
van een eed of belofte wordt geëischt, be
hoeven ter zake van het niet uitoefenen van 
het ambt of beroep, van het hiertoe gerech
tigd zijn, dan wel van het afstand doen van 
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den daaraan verbonden titel voorshands de 
toestemmin g van den ter zake bevoegden 
Secretaris-Generaal. 

(2) Hij die een verzoek. indient met be
trekking tot de \oestemming, als bedoeld in 
lid 1, moet tot aan het tijdstip van haar ver
leening het betreffende ambt of beroep uit 
oefenen en den daaraan verbonden titel voe
ren alsmede alle andere daarmede samen
hangende plichten vervullen. Hij is tot dit 
tijdstip onderworpen aan de voor de uit
oefening van het ambt of beroep en voor het 
voeren van den daaraan verbonden titel gel
dende voorschriften, alsmede aan alle daar
mede samenhangende voorschriften, voor 
zoover deze zijn rechten en verplichtingen 
regelen. 

(3) Hij die in strijd handelt met het be
paalde in de leden 1 en 2, is onderworpen 
aan de daarvoor geldende straf- en tuchtbe
palingen, in het bijzonder aan de beJ)alingen 
der Verordening No. 49/1943 betreffende 
ambtsdelicten van ambtenaren en van be0

-

paalde beëedigde personen. 

Artikel 2. 

De volgens de geldende bepalingen aan de· 
Presidenten der Nederlandsche Artsenkamer, 
der Nederlandsche Tandartsenkamer, der 
Nederlandsche Apothekerskamer en der Ne
derlandsche Dierenartsenkamer toekomende 
bevoegdheid tot het verleenen van toestem
mingen ter zake van het niet uitoefenen van 
deze beroepen, rust vanaf het tijdstip van 
afkondiging van deze instructie gedurende 
haren geldingsduur. 

Artikel 3. 
Ten aanzien van ambtenaren en van.._hen, 

die op grond van een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht zijn aangesteld bij het 
Rijk, bij een provincie, bij een gemeente of 
bij eenig ander publiekrechtelijk lichaam, 
zijn wat betreft het uittreden uit de functie 
of den dienst de hiervoor geldende bijzon
dere bepalingen van toepassing. 

Artikel 4. 
(1) Deze instructie treedt in werking op 

den dag harer afkondiging met terugwerken
de klacht tot 1 Maart 1943. 

(2) De door de Presidenten der Neder
landsche Artsenkamer, der Nederlandsche 
Tandartsenkamer, der Nederlandsche Apo
thekerskamer en der Nederlandsche Dieren
artsenkamer tusschen 1 Maart 1943 en het 
tijdstip van afkondiging van deze instructie 
reeds verleende toestemmingen ter zake van 
het niet uitoefenen van het beroep, worden 
door deze instructie niet aangetast. 

(3) De Rijkscommissaris voor het J>e
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Bestuur en Justitie) bepaalt 
het tijdstip, vanaf hetwelk de toeste_mmi~g, 
als bedoeld in lid 1, niet langer vere1scht 1s. 

's-Gravenhage, 25 Mei 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 
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VERBETERING. 

Verordening No. 1/1943 (Aflevering 1), 
Artikel 56, tweede regel, blz. 12, moet luiden: 

"tot en met VI, VII, artikel 25 en 26, en 
IX" 

27 April 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het · Departement van 
Sociale Zaken betreffende de tandheel
kundigen (Tandheelkundigenbesl\iit). 
(Verordeningenblad, Aflevering 17.) 

Op grond von § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder : 
,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Sociale 
Zaken; 

"tandheelkundige": hij die bevoegd is den 
titel van "tandheelkundige" te voeren. 

Artikel 2. 

De tandheelkundigen zijn onderworpen 
aan het Staatstoezicht, dat door den Secre
taris-Generaal wordt uitgeoefend. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal belast een tand

arts met het toezicht op de tandheelkundigen. 
Deze heeft den titel " Commissaris, belast 
met het toezicht op de tandheelkundigen"i 

Artikel 4. 

De Commissaris, belast met het toezicht 
op de tandheelkundigen, wordt bij de uitoefe
ning van zijn taak bijgestaan door een Raad 
van Bijstand, bestaande uit drie tandartsen 
en drie tandheelkundigen. 

Artikel 5. 
De leden van den Raad van Bijstand en 

hun plaatsvervangers worden door den Secre-
• taris-Generaal benoemd en ontslagen. De 
Secretaris-Generaal wijst een der leden van 
den Raad van Bijstand aan als plaatsvervan
ger van den Commissaris, belast met het toe
zicht op de tandheelkundigen. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal kan, den President 

der Nederlandsche Tandartsenkamer ge
hoord, een bepaling van de Tandartsenveror
dening (No. 23/r942) of van een op grond 
van de artikelen 18 of 42 der Tandartsenver
ordening door de Nederlandsche Tandartsen
kamer onderscheidenlijk door de Nederland
sche Vereeniging van Ziekenfondstandartsen 
uitgevaardigde verordening : 

1) van overeenkomstige toepassing ver
klaren ten aanzien van tandheelkundigen, 
voor zoover de bepaling de rechten of ver
plichtingen van de tandartsen regelt; 
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2) van overeenkomstige toepassing ver
klaren t en aanzien van den Commissaris, be
last met het toezicht op de tandheelkundigen, 
voor zoover de bepaling de bevoegdheden 
van den President der Nederlandsche Tand
artsenkamer, onderscheidenlijk van den leider 
v:an de Nederlàndsche Vereeniging van Zie
kenfondstandartsen regelt; 

3) van overeenkomstige toepassing ver
klaren ten aanzien van den Raad van Bij
stand bedoeld in artikel 4 , voor zoover de be
paling de bevoegdheden van den Raad der 
Nederlandsche Tandartsenkamer, onderschei
denlijk van den Raad van Bijstand der Ne
derlandsche Vereeniging van Ziekenfonds
tandartsen i:egelt. 

Artikel 7. 
Van de tandheelkundigen wordt een bij

drage geheven ter bestrijding van de kosten 
van het Staatstoezicht. 

Artikel 8. 
Artikel 4, derde lid, van de Wet van 13 Mei 

1939 (Staatsblad No. 801) tot nader voor
zieningen inzake de tandheelkunde, vervalt. 

Artikel 9. 
Het Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 

het Ziekenfondsenbesluit (Besluit No. 217/ 
1941 , zooals gewijzigd door Besluit No. 153/ 
1942) wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
(1) In artikel 2, eerste lid, worden na het 

woord "tandartsen" ingevoegd de ' woorden 
.,en tandheelkundigen". 

(2) In artikel 2, tweede lid; worden na 
het woord "tandarts" ingevoegd de woorde1. 
,,en tandheelkundige". · 

(3) Artikel 2, derde lid, tweede volzin, 
vervalt. 

II. 
In de artikelen 9 en 10 wordt na het woord 

,,apothekers" ingevoegd het woord ,, , tand
heelkundigen". 

III. 
In artikel 12, onder 1, worden de woorden 

"en apotheker" vervangen door de woorden 
., , apotheker en tandheelkundige". 

Artikel 10. 
De Secretaris-Generaal vaardigt de ter uit

voering van dit besluit noodzakelijke voor
schriften uit. Hij regelt daarbij in het bijzon
der de inrichting van het Staatstoezicht, de 
werkwijze van den Raad van Bijstand, de 
grootte van de bijdrage, bedoeld in artikel 7 
en de wijze, waarop deze wordt geheven. 

Artikel rr. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Tandheel

kundigenbesluit". 
Amsterdam, 27 April 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z ., VERWEY. 
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N°. 53. 

z6 Juni z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied betreffende maatre
gelen nopens de bevolkingsregisters. 
(Verordeningenblad, Aflevering 18.) 

Op grond van artikel s van het Decreet 
van den Führer over de uitoefening van de 
regeer_ingsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) De bevolkingsboekhouding staat on
der toezicht van het Hoofd der Rijksinspectie 
van de Bevolkingsregisters. 

(2) De met de bevolkingsboekhouding in · 
de gemeenten belaste ambtenaren en andere 
arbeidskrachten staan onder leiding van het 
Hoofd der Rijksinspectie. 

Artikel 2. 

(1) Voor het belasten van ambtenaren en 
andere arbeidskrachten met de bevolkings
boekhouding behoeft de burgemeester de 
voorafgaande goedkeuring van het Hoofd der 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. 

(2) Het Hoofd der Rijksinspectie kan, 
indien hij zulks in geval van dringende nood
zakelijkheid wenschelijk acht, ambtenaren en 
andere·arbeidskrachten der gemeente met de 
bevolkingsboekhouding belasten. Hij geeft te 
voren den burgemeester gelegenheid zijn 
meening ter zake kenbaar te maken. 

Artikel 3. 
(1) Het Hoofd der Rijksinspectie van de 

Bevolkingsregisters kan met de bevolkings
boekhouding bel~ste ambtenaren of andere 
arbeidskrachten, die zijn aanwijzingen of op
drachten niet of niet behoorlijk uitvoeren, 
met onmiddellijken ingang voor den duur van 
ten hoogste vier _weken in den dienst der be
volkingsboekhouding schorsen. Hij doet hier
van gelijktijdig mededeeling aan den burge
meester met opgave yan de redenen, welke 
tot zijn beslissing hebben geleid. 

(2) Indien het Hoofd der Rijksinspectie 
het wenschelijk acht, dat een ambtenaar of 
een andere arbeidskracht, die met de bevol
kingsboekhouding is belast, van deze taak 
blijvend wordt pntheven, trekt de burge
meester op zijn verzoek den last daartoe ter
stond in en belast tegelijkertijd een vervanger 
met deze taak. 

Artikel 4. 
(1) De met de bevolkingsboekhouding 

belaste ambtenaar of, ingeval meer ambte
naren met de bevolkingsboekhouding zijn 
belast, degene, die belast is met de dagelijk
sche leiding der werkzaamheden, is, met be
trekking tot alle zaken op het gebied van de 
bevoegdheden van het Hoofd der Rijksin
spectie van de Bevolkingsregisters, recht
streeks aan dezen verantwoordelijk. 

(2) Het Hoofd der Rijksinspectie vaar
digt de noodige vorschriften voor den inwen
digen dienst der bevolkingsboekhouding uit. 

Artikel 5. 
Het Hoofd der Rijksinspectie van de Be

volkingsregisters is, onverminderd de overi-

gens geldende, wettelijke· bepalingen, welke 
zijn taak en bevoegdheden regelen, bevoegd: 

1) bindende aanwijzingen te geven no
pens: 

a) de uitvoering van bepalingen betref
fende de bevolkingsboekhouding, de afgifte 
van persoonsbewijzen en de toepassing van 
andere rechtsvoorschriften, voor zoover deze 
betrekking hebben op het geöied van zijn 
bevoegdheden; 

b) het verstrekken van inlichtingen uit 
de bevolkingsregisters; 

c) het verrichten van alle werkzaamhe
den in zake de samenstelling van opgaven 
der bevolking of van groepen der bevolking 
aan de hand van de bevolkingsregisters en 
van de daarbij behoorende bescheiden; 

2) toezicht uit te oefenen op de oplei
ding en de examens van ambtenaren en an
dere arbeidskrachten, belast of te bela~ten 
met de bevolkingsboekhouding en met de 
afgifte van persoonsbewijzen. Hij kan te de
zen aanzien bindende richtlijnen verstrekken. 

Artikel 6. 
Het Hoofd der R ijksinspectie van de Be

volkingsregisters benoemt en ontslaat de in
specteurs,- adjunct-inspecteurs, controleurs 
en andere administratieve ambtenaren voor 
de uitoefening van de binnen het gebied van 
zijn bevoegdheden gelegen taak en regelt de 
bezoldiging in overeenstemming met de be
palingen van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934. Hij kan dis
trictsinspecties en controleurschappen instel
len. 

Artikel 7. 
(1) Personen die niet als ambtenaar of 

anderszins als arbeidskracht met de bevol
kingsboekhouding zijn belast, hebben tot de 
bevolkingsregisters slechts toegang met voor
afgaande machtiging van het Hoofd der 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. 
Deze machtiging kan verleend worden aan 
personen en groepen van personen. 

(2) De volgens het eerste lid verleende 
machtiging kan steeds worden ingetrokken 
of worden beperkt voor een bepaalden tijd. 
Zij kan onder voorwaarden worden verleend. 

(3) De bepalingen van de leden 1 en 2 

laten de bevoegdheden onaangetast, welke 
voortvloeien uit de voorschriften betreffende 
de strafvervolging of uit de rechtspositie der 
politie. 

Artikel 8. 
De ten aanzien van de bevolkingsboekhou

ding bestaande voorschriften blijven onaan
getast in zooverre deze verordening· niet an,_
ders bepaalt. Dit geldt in het bijzonder met 
betrekking tot de taak en de bevoegdheden 
van de burgemee§J:ers. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 Juni 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche. gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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u Juni z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne

. derlandsche gebied- betreffende de be
eindiging van verzekeringsovereenkom
sten van joden. (Verordeningenblad, Af
levering 18) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R/W.B . I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
Indien een aanspraak ten gevolge van een 

overeenkomst van levens-, kapitaal-, rente
of pensioenverzekering overeenkomstig de 
artikelen 1 of 5 der Verorden ing No. 58/1.942 
bctreffenoe de behandeling van joodsche ver
mogenswaarden bij de bankiersfirma Lipp
mann, Rosenthal & Co. te Amsterdam moest 
worden aangemeld, eindigt de verzekerings
overeenkomst op 30 Juni 1943. 

Artikel 2. 

(1) Indien de overeenkomstig artikel 1 
eindigende verzekeringsovereenkomst voor
ziet in de mogelijkheid van een wede_rinkoop, 
moet de verzekeraar op 1 Juli 1943 de per 
30 Juni 1943 berekende wederinkoopwaarde 
betalen aan de Bankiersfirma Lippmann, Ro
senthal & Co. voor rekening van den ver
zekeringsnemer. 

(2) Indien de overeenkomstig artikel 1 
eindigende verzekeringsovereenkomst .niet 
voorziet in de mogelijkheid van een weder
inkoop, moet de verzekeraar op 1 Juli 1943 
drie vierdedeelen van de per 30 Juni 1943 
wiskundig vastgestelde premie-reserve voor 
de verzekeringsovereenkomst en de op dezen 
dag achterstallige rentebedragen betalen aan 
de bankiersfirma Lippmann, Rosenthal & Co. 
voor rekening van den verzekeringsnemer. 

(3) De verzekeraar moet de betalingen 
ingevolge de leden 1 en 2 ook dan verrichten, 
indien de bankiersfirma Lippmann, Rosen
thal & Co. de polis niet kan overleggen of het 
eventueel vereischte bewijs van leven of ge
zondheid niet kan leveren. 

(4) Door een betaling overeenkomstig de 
leden 1 of 2 wordt de verzekeraar t en op
zichte van den verzekeringsnemer en van 
den verzekerde bevrijd. 

Artikel 3. 
Eindigt een verzekeringsovereenkomst op 

grond van wettelijke bepalingen of overeen
komst vóór 1 Juli 1943, dan zijn de leden 3 
en 4 van artikel 2 van overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 4. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financiën en Economische Zaken) kan 
door middel van een verklaring aan den ver
zekeraar bijzondere verzekeringsovereenkom
sten aanwijzen, t en aanzien waarvan de 
voorschriften van deze verordening niet van 
toepassing zijn. Deze verklaring kan ook te
rugwerkende kracht hebben. 
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Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werkipg op -den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, II Juni 1943 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-lNQUART. 

zs Mei z943 . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende de rechterlijke va
cantiën. (Verordeningenblfld, Aflevering 
18) . 

Op grond van .§ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
De bepalingen betreffende de jaarlijksche 

vacantiën van den Hoogen Raad, de ge
rechtshoven en de arrondissements-rechtban
ken en van den Centralen Raad van Beroep 
blijven tot nader order buiten toepassing. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 15 Mei 1943. 
S.-G. v . h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKB. 

:z6 Mei z943. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Justitie, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij en van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo
mische Zaken, houdende wijziging en 
aanvulling van het Deviezenbesluit 1941. 
(Verordeningenblad, Aflevering 18). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 

en 3 der Verordening No. · 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Artikel 1 van het Deviezenbesluit 1941: 

(No. 63) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
Na het tweede lid wordt een nieuw derde 

lid ingevoegd, luidende als volgt: 
,, (3) De statuten van het Deviezeninsti

tuut en van het Nederlandsch Clearinginsti
tuut, alsmede de voorschriften voor deze in
stituten, worden door de Secretarissen- Gene
raal van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Financiën en 
door den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zäken gemeenschappelijk uit- · 
gevaardigd." 
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II. 
Het derde lid wordt vierde lid. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den _dag 
zijner afkondiging. 

Deventer l 
Apeldoorn J , 26 Mei 1943. 
's-Gravenhage 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F ., 
M . ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

S.-G. Dep. v. H., N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

S.-G. Dep. v . L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

S.-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 
M. ROST VAN TONNINGKN. 

z9 Mei z943. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Landbouw en Visscherij, van Justitie, 
van Financiën, van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
Staatstoezicht op de bosschen (Besluit 
Staatstoezicht op de Bosschen 1943). 
(Verordf!ningenblad, Aflevering 18) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, den Gemachtigde voor het 
Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht 
gehoord, wordt hepaald: 

Artikel 1. 

Onder bosch verstaat dit besluit elk ter
rein, dat dient voor de voortbrenging van 
hout of van bijproducten van den bosch
bouw. 

Artikel 2 . 

De beteekenis van ·het bosch is gelegen: 
1) op economisch gebied in de opbrengst 

aan hout en andere boschproducten, alsmede 
in het ·verschaffen van arbeid en inkomen 
aan talrijke volksgenooten; 

2) op het gebied der bodemcultuur in de 
beveiliging van kusten en duinen tegen het 
.geweld der natuur, in het breken van voor 
den landbouw en de bewoning schadelijke 
winden, in de verbetering van het klimaat, 
van den bodem en van de waterhuishouding; 

3) op sociaal gebied in de bevordering 
van de recreatie- mogelijkheden en de· ver
hooging van de volksgezondheid, in het op
wekken van de geestelijke en zedelijke krach
ten van het volk en in de bevordering van 
de schoonheid'v'an het landschap; 

4) op het gebied van de jacht en de na
tuurwetenschap in het behoud van de in
heemsche dieren- en plantenwereld. 

Artikel 3. 
(1) Alle bosschen, ongeacht den vorm 

van bezit, alsmede alle andere houtopstanden 
en hoornen staan onder het Staatstoezicht op 
de bosschen. 
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(2) Het gevelde hout staat onder het 
Staatstoezicht op de bosschen, totdat het van 
het terrein is verwijderd, waarop het heeft. 
gestaan. 

(3) Alle ondernemingen, tot welker be
drijf behoort het kweeken ' van plantsoen en 
laanboomen, het winnen van boschzaden of 
de handel in deze producten, staan, voor zoo
veel het deze producten betreft, onder het 
Staatstoezicht op de bosschen. 

Artikel 4. 
(1) Het Hoofd van het Staatstoezicht. 

op de bosschen is de Directeur van het 
Staatsboschbeheer. 

(2) Lagere organen van het Staatstoe
zicht op de bosschen zijn de Houtvesters van 
het Staatsboschbeheer in hun ambtsgebied. 

(3) Vanwege het Staatstoezicht op de 
bosschen kunnen de ambtenaren en tewerk
gestelden van het Staatsboschbeheer belast 
worden met een taak op het gebied van het 
toezicht op de bosschen. 

(4) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen wordt bijgestaan door een afdee
ling "Particulier Bosch bezit" , waarvan de 
leider uit den kring van de Nederlandsche 
particuliere boscheigenaren benoemd wordt 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij, den 
Gemachtigde voor het Boschwezen, de Hout
voorzi~ning en de Jacht, alsmede den Boe
renleider gehoord. Zijn ontslag geschiedt 
dienovereenkomstig. 

(5) Aan elk van de lagere organen van 
het Staatstoezicht op de bosschen wordt een 
vertegenwoordiger van het "Particulier 
Boschbezit" uit zijn ambtsgebied toegevoegd 
als raadsman in aangelegenheden , dit bezit 
betreffende. Deze raadslieden worden door 
het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen, in overeenstemming met den Boeren
leider, benoemd en ontslagen. 

Artikel 5. 
Het Staatstoezicht op de bosschen ge

schiedt in den ·vorm vàn een bedrijfstoezicht. 
Het waarborgt door voorschriften en andere 
maatregelen van de organen van het Staats
toezicht op de bosschen: 

1) het behoud, de bescherming en de ver
zorging van het bosch ; 

J 2) het leiding geve n aan het boschwezen 
in het belang van het geheele volk; 

:i) de verhooging van de productiviteit 
van het bosch tot vervulling van zijn taak; 

4) het deskundig voorlichten van en 
raadgeven aan de boscheigenaren; 

5) de uitvoering van alle wettelijke 
maatregelen, betrekking hebbende op bos
schen en andere houtopstanden . 

Artikel 6. 
Het Hoofd van het Staatstoezicht op de 

bosschen dient er voor zoover mogelijk voor 
te zorgen, dat in plaats van boschgrond, 
waaraan een andere bestemming wordt ge
geven, terreinen van dezelfde grootte worden 
beboscht. Bovendien dient hij de bebossching 
van woesten grond te bevorderen, indien 



deze meer voor den boschbouw dan voor den 
landbouw of voor ander gebruik geschikt is 
en niet als natuurreservaat in· aanmerking 
komt. 

Artikel 7. 
Het Hoofd van het Staatstoezicht op de 

bosschen bevordert het vormen van bosch
schappen, welke t en doel hebben versnip
perd b 9.schbezit in één beheer te vereenigen~ 

Artikel 8. 
(1) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 

de bosschen kan een bosch, waarvan het ont
staan en het behoud uit een oogpunt van 
landsbelang noodzakelijk zijn, tot "banbosch" 
verklaren. 

(2) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen kan den bezitter van een ban
bosch door een beschikking voorschrijven, 
bepaalde boven de maatregelen van artikel 
12 uitgaande maatregelen met betrekking 
tot de velling en de aanplanting en maat
regelen ter beveiliging van den bodem te 
treffen of na te laten . 

(3) De kosten en de winstderving welke 
voor de boscheigenaren ontstaan; ·door een 
beschikking overeenkomstig lid 2, komen 
ten laste van den Staat. Het bedrag der 
schadeloosstelling wordt vastgesteld door het 
Hoofd van het Staatstoezicht op de bosschen. 

Artikel 9. 
Het Hoofd van het Staatstoezicht op de 

bosschen dient bij de vaststelling van voor
schriften voor de opleiding van vakkundig 
boschpersoneel den bevoegden Departemen
ten van advies. 

Artikel 10. 

Het Hoofd van het Staatstoezicht op de 
bosschen kan binnen het kader der bepalin
gen van dit besluit den boscheigenaren en 
den ondernemingen, bedoeld in artikel 3 , lió 
3, door een beschikking voorschrijven, be
paillde maatregelen te treffen of na te laten. 

Artikel II . 
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De boscheigenaar voert het beheer over 
zijn bosschen. Hij is verantwoordelijk voor 
de naleving van alle uit dit besluit voort
vloeiende verplichtingen, ook wanneer hij . 
zich doet vertegenwoordigen. 

Artikel x2 . 

Elke boscheigenaar dient bij de uitoefening 
van zijn boschbedrijf zijn verplichtingen te
genover het geheele volk na te komen. Deze 
verplichtingen zijn: 

1) een zorgzaam j!n duurzaam beheer van 
het bosch met als doel een zoo groot moge
lijke voortbrenging van werkhout voor de 
verschillende onderdeelen van het houtge
bruik; 

2) de verzorging van den boschgrond; 
3) een goede ontsluiting van het bosch 

door wegen voor den houtafvoer; 
4) het afweren van gevaren voor het 

bosch door het voorkomen en bestrijden van 
elke schade door dieren of planten, alsmede 
van boschbranden en het verhoeden van 
stormschade; 
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5) het rekening houden met de recht
matige belangen van aangrenzende terreinen; 

6) het behoud van de schoonheid en het 
eigen karakter van het landschap ; 

7) het behoud van de dieren- en plan
tenwereld in overeenstemming met de be
langen van den boschbouw, den landbouw en 
de natuurbescherming. 

Artikel 13. 
(1) De boscheigenaren zijn verplicht 

desverlangd d en organen van het Staatstoe
zicht op de bosschen inlichtingen te geven 
over het beheer van hun bosschen en dezen 
de gelegenheid te geven hun boschbedrijven 
te controleeren. 

(2) De door de organen van het' Staats
toezicht op de bosschen gemachtigde perso
nen hebben recht van toegang tot terreinen, 
waarover zich dit toezicht uitstrekt. · 

Artikel 14. 

(1) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen bepaalt door een beschikking de 
hoeveelheid van het jaarlijks in elk bosch te 
vellen hout. Hij kan door een beschikking 
het vellen of rooien van houtopstanden, hoo
rnen en stobben gelasten en de bestemming 
van het hout bepalen. 

(2) Het Hoofd van het S t aatstoezicht 
op de bosschen kan aan een boscheigenaar, 
in overeenstemming met zijn instructies, de 
verplichting opleggen de terreinen, waarop 
vellingen of rooiingen hebben plaats gehad; 
te herbebosschen . 

(3)' Het is verboden houtopstanden en 
afzonderlijke hoornen zonder vergunning van 
het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen te velfen of te doen vellen, te rooien 
of te doen rooien. Hetzelfde geldt voor het' 
rooien van stobben. 

(4) Het is verboden handelingen te ver
richten, welke ten gevolge kunnen hebben, 
dat houtopstanden of hoornen afsterven. 

(s) Het snoeien van houtopstanden en 
hoornen is verboden, voor zoover zulks niet 
volgens de regelen van den boschbouw ge
boden of gebruikelijk is. 

(6) Het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen kan vrijstelling verleenen van 
de in de leden 4 en s genoemde verboden. 

Artikel x5. 

(1) De eigenaren van bosschen, welke 
met inbegrip der daarbij behoorende wegen 
en onbeplante perceelen in totaal een grootte 
van meer dan 10 H.A. hebben, zijn verplicht 
volgens een eenvoudig bedrijfsplan te wer
ken, dat voor hun rekening voor een tijdvak 
van telkenmale 10 jaren moet worden opge
steld. Deze bedrijfsplannen moeten door het 
Hoofd van het Staatstoezicht op de bosschen 
worden goedgekeurd. 

(2) Boscheigenaren, wier bosschen krach
tens lid 1 volgens een bedrijfsplan moeten 
worden beheerd, moeten ter goedkeuring 
door het Hoofd van het Staatstoezicht op de 
bosschen aan de lagere organen van het 
Staatstoezicht op de bosschen jaarlijks een 
kapplan overleggen, dat de perceelen van 
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het bosch, de hoeveelheden te vellen hout en 
de houtsoorten a,angeeft, alsmede een cul
tuurplan, dat de werkzaamheden in het ko
mende jaar bevat. Afwijkingen van de goed
gekeurde plannen zijn slechts met toestem
ming van het Staatstoezicht op de bosschen 
geoorloofd. 

(3) Boscheigenaren, wier bosschen over
eenkomstig lid r volgens een bedrijfsplan 
moeten worden beheerd, moeten van de re
sultaten van het boschbedrijf boek houden. 

(4) Van de verplichtingen, bedoeld in 
lid r tot en met 3, kan het Hoofd van het 
Staatstoezicht op de bosschen tijdelijk vrij
stelling verleenen. 

Artikel 16. 
Voor het bestemmen van een bosch voor 

gebruik voor andere doeleinden heeft de 
bÓscheigenaar de toestemming noodig van 
het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen. 

Artikel 17. 
Indien de eigenaar een bosch heeft ver

pacht of op andere wijze het gebruik van 
een bosch aan een derde heeft afgestaan, 
treedt de gebruiksgerechtigde ter zake van 
de toepassing van dit besluit in de plaats van 
den boscheigenaar. 

Artikel 18. 
(1) Dé grondkamer geeft, indien het een 

bosch betreft, alleen met toestemming van 
het Hoofd van het Staatstoezicht op de bos
schen een verklaring van geen bezwaar af 
volgens de artikelen 2 en 3 der Verordening 
No. 219/1940, houdende regelen met betrek
king tot het vervreemden van landbouw
gronden, zooals deze gewijzigd is door de 
Verordening No. ro3/i942. Deze weigert de 
toestemming, indien de rechtshandeling, 
vooral door versnippering van het bosch
bezit, een ernstig nadeel zou blijken voor de 
vervulling van de taak van het bosch. 
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(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij , 
geeft, indien het een bosch betreft, de ver
klaring van geen bezwaar volgens artikel 4c 
der Verordening No. 219/1940 slechts af ge
hoord het Hoofd van het Staatstoezicht op 
de bosschen. 

Artikel 19. 
(r)Tegen de voorschriften van de lagere 

organen van het Staatstoezicht op de bos
schen kan de betrokkene bij het Hoofd van 
het Staatstoezicht op de bosschen in beroep 
gaan en tegen beslissingen en voorschriften 
van het Hoofd van het Staatstoezicht op de 
bosschen bij den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vjs
scherij, wiens uitspraak definitief is . De tèr
mijn van het beroep is één maand na de 
ontvangst van de beslissing of van het voor
schrift. 

(2) Indien het bij de beslissing om aan
zienlijke belangen op het gebied van de na
tuurbescherming gaat, doet de Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij geen uitspraak dan na 
overleg met den Secretaris-Generaal van 
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het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. 

Artikel 20. 
De artikelen 8 en 9 van de Bodèmproduc

tiewet 1939 zijn van overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat in plaats van 
den Minister treedt het Hoofd van het 
Staatstoezicht op de bosschen. 

Artikel 2x. 
(1) De uitvoering van de bepalingen van 

dit besluit geschiedt op de gronden van het 
Staatsboschbeheer langs administratieven 
weg. 

(2) Voor de gemeentebosschen en de 
bosschen van andere publiekrechtelijke licha
men kan de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement, dat het toezicht 
over dit lichaam heeft, aanvullende voor
schriften uitvaardigen. -

Artikel 22. 
(r) Hij, die 
r) een der voorschriften van de artikelen 

13, ·14, lid 3, 4 of 5, 15 of r6; 
2) een der beschikkingen, bedoeld in de 

artikelen 8, lid 2, 10 en 14, lid r of 2; 
3) een op grond van de artikelen :u, lid 

2, of 24 uitgevaardigde bepàling, 
overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één jaar en met geldboete van 
ten hoogste honderdduizend gulden of met 
een dezer straffen. 

(2) Indien het bij lid 1 strafbaar gestel
de feit wordt begaan doór of vanwege een 
rechtspersoon, wordt een straf uitgesproker.. 
tegen hem, die tot het plegen van het feit 
opdracht gaf of die de feitelijke leiding had 
bij !).et verboden handelen of nalaten. 

(3) Het bij lid 1 strafbaar gestelde feit 
is een overtreding. 

Artikel 23. 
( 1) Met het opsporen van de bij lid I 

van artikel 22 strafbaar gestelde feiten zijn, 
behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 
141 van het Wetboek va;/Strafvordering en 
de ambtenaren, bedoeld in artikel r der Ver
ordening No. 123/1942 betreffende uitbrei
ding van - de bevoegdheden van de politie, 
belast zij, die door het Hoofd van het Staats
toezichf op de bosschen daartoe zijn aange
wezen. 

(2) De in lid I genoemde ambtenaren en 
personen zijn te allen tijde bevoegd, alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen, in beslag te nemen en 
ter inbeslagneming de uitlevering van deze 
voorwerpen te vorderen. 

Artikel 24. 
Voorschriften ter uitvoering van dit be

sluit worden door den Secretaris-Generaal 
van het Departement Vl!_n Landbouw en Vis
scherij gegeven. 

Artikel 25. 
(1) 
1) De artikelen 1, 2, 7, 11, 16 en 17 der 

Boschwet 1922, 



2) de artikelen 7, 17 en 19 van de Orga
nisatiebeschikking Bodemproductie en 

3) de artikelen 7 en 7bis der Bodempro
ductiebeschikking 1939 
worden mgetrokken. 

(2) In de artikelen 3, lid 1 en 5, èn 12 
der Boschwet 1922 worden de woorden "den 
boschraad'' vervangen door de woorden "het 
H oofd van het Staatstoezicht op de bos
schen". 

(3) In artikel 13 der Boschwet 1922 ver
vallen de woorden "7, ·tweede lid, of 11", in 
artikel 18, lid 1, der Boschwet 1922 de woor
den "16 en 17'' en in artikel 20 der Boschwet 
1922 de woorden "aan de leden en den secre
taris· van den boschraad en". 

(4) In artikel 1, onder b, der Bodempro
ductiewet 1939 wordt de komma achter het 
woord "veeteelt" vervangen door het woord 
"en" en vervallen de woorden "de houtteelt 
en de boschbouw". 

(s) In de artikelen 2 ·en 3, lid 1, van het 
Bodemproductiebesluit 1939 vervallen de 
woorden "de houtteelt, den boschbouw". 

(6) In artikel 3 der Natuurschoonwet 
1928 worden de woorden "de Boschraad" 
vervangen door de woorden "het Hoofd van 
het Staatstoezicht op de bosschen". 

( 7) De door den Regeeringscommissaris 
voor de Bodemproductie of door den Produc
tiecommissaris voor den Boschbouw en dé 
Houtteelt getroffen maatregelen, welke op 
grond van de bij lid 1, 4 en s vervallen be
palingen zijn. genomen, blijven van kracht 
en worden aangemerkt als maatregelen of 
beschikkingen ingevolge artikel 24 van dit 
besluit. 

Artikel 26. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 

S taatstoezicht op de Bosschen 1943". 
's-Gravenhage } 
Apeldoorn , 29 Mei 1943. 
Deventer · 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELO, 

S.-G. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

Wnd. S.-G. Dep. v. Financiën, 
M. ROST VAN ToNNINGEN. 

S.-G. D ep. v. 0., W. en K., ]. VAN DAM. 

S .-G. Dep. v . B. Z. , FREDERIKS. 

N°. 58. 

26 Juni 1943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende De Ne
derlandsche Bank. (Verordeningenblad, 
Aflevering 19). 

Op grond van § S van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de re~eerings
b evoegdheden in Nederland van 18 IVIei 1940 
(R.W. B . I, blz. 778) bepaal ik: 

1. Rechtsvorm en taak. 
Artikel 1. 

(1) De Nederlandsche Bank, in het ver
volg " Bank" genoemd , waarvan de inrich-
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ting en bevoegdheden laatstelijk werden ge
regeld bij de Bankwet 1''937 (Staatsblad 1937, 
N°. 401), is rechtstreeks ondergeschikt aan 
den R ijkscommissaris voor het bezette Ne
c!erlandsche gebied. 

(2) De Bank is een publiekrechtelijk 
lichaam. Zij heeft, binnen het kader .ran de 
haar aangewezen taak, verordenende be
voegdheid. 

(3) De Bank heeft haar zetel te Amster
dam en kan bankkantoren en correspondent
schappen vestigen. 

Artikel 2. 

De Bank is, met uitsluiting van alle ande
ren, gerechtigd tot het uitgeven van bank
biljetten . Zij is belast met het handhaven van 
het geld-, betalings- en credietverkeer in het 
binnenland en met het buitenland. 

II. Organisatie. 

Artikel 3 . 
(1) De President van De Nederlandsche 

Bank en de overige leden van haar directie 
leidtn en beheeren de Bank volgens de. door 
den Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied te geven richtlijnen en onder 
zijn toezicht . 

(2) In de directie beslist de President. 

Artikel 4. 
(r) De President de r Bank en de overige 

leden der directie moeten de Nederlandsche 
nationaliteit bezitten. Zij kunnen te allen 
tijde onder handhaving van hun contractu
eele aanspraken worden ontslagen. 

(2) Ambtsduur, salaris en pensioen, zoo
mede weduwen- en weezenpensioen van den 
P resident en van de overige leden der d irect ie , 
worden bij overeenkomst met de Bank vast
gesteld. De overeenkomst behoeft de goed
keuring van den Rijkscommissaris voor h et 
bezette Nederlandsche gebied. 

(3) Aanstelling en ontslag van het perso
neel der Bank vindt door den President 
plaats; rechten en plichten van het personeel 
worden in een door den President uit te vaar
digen reglement vastgelegd. 

Artikels . 
(1) De directie vertegenwoordigt de Bank 

in en buiten rechte. 
(2) De Bank wordt verbonden door den 

P resident of een der overige leden der d irec-
tie. • . 

(3) De Bank wordt tEvens verbonden 
door door de directie aan te wijzen vertegen-
woordigers. · 

Artikel 6. 
(1) De President der Bank stelt naast de 

directie een commiss;e van advies in, waar
van hij zelf het voorzitterschap bekleedt. 

(2) Het is de taak van de commissie om 
aan de directie can advies te d:enen. en om 
het contact tusschen de Bank en het bedrijfs
leven te verstevigen. De leden der commissie 
kunnen worden uitgenoodigd aan de vergade 
ringen van de directie deel te nemen. 

(3) De President kan uit de commissie 
van advies voor bepaalde onderdeelen harer 
werkzaamheden subcommissies in het leven 
roepen en aan bepaalde leden van de com- ' 
missie speciale opdrachten geven. 
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(4) De leden der commissie en haar sub
commissies genieten geen bezoldiging. 

Artikel 7 . 
De P resident der Bank, de overige leden 

van de directie en van de commissie van 
advies en alle personen, die in dienst van de 
Bank werkzaam zijn, zijn verplicht tot ge
heimhouding ten aanzien van alle aangelegen
heden en instellingen de Bank betreffende , 
die te hunner kennis komen; zulks geldt ook, 
wanneer hun dienstverband met de Bank 
heeft opgehouden te bestaan. 

III. Maatschappelijk kapitaal en aandeel
'iouders. 

Artikel 8. 
(r) Het maatschappelijk kapitaal der 

Bank bedraagt 20 ooo ooo gulden . Het is ver
deeld in aandeelen van rooo gulden, welke 
in onderaandeelen kunnen zijn gesplitst, voor 
zoover de statuten dit toelaten . 

(2) Slechts zij, die volgens de bepalingen 
van het Deviezenbesluit 1941 (Besluit N°. 
63/1941, zooals gewijzigd bij Besluit N° . 
56/ 1943) als ingezetenen worden beschouwd, 
kunnen aandeelhouders der Bank zijn. De 
President kan uitzonderingen toestaan. 

(3) De President stelt maatregelen vast 
ten aanzien van de aandeel en, welker ,-hou
ders binnen een door de Bank vast te stellen 
termijn t en genoegen van haar niet kunnen 
aantoonen, dat zij volgens lid 2 aandeelhou
der mogen zijn. 

Artikel 9 . 
(r) De aandeelhouders worden vertegen

woordigd door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders. 

(2) Het jaarverslag alsmede de balans, 
winst- en verliesrekening worden aan de 
algemee e vergadering overgelegd. Op voor
stel van den ..President der Bank beslist de 
algemeene vergadering over wijzigingen in het 
maatschappelijk kapitaal. 

IV. Werkkring dP;r Bank. 
Artikel ro . 

(r) De Bank is bevoegd de navolgende 
werkzaamheden te verrichten: 

r) het afgeven van bankassignaten en 
chèques op haar kantoren en correspondent
schappen; 

2) disconteering van wissels en promessen 
met de handteekening van twee of meer 
solidair verbondenen en met geen langeren 
looptijd dan de gebruiken des handels med -
brengen, zoomede van schuldbrieven, welke, 
gerekend van den dag der disconteering af, 
binnen zes maanden aflosbaar zijn, onder 
solidaire medeverbintenis van den discon
tant; 

3) aan- en verkoop van wissels, geaccep
teerd door in Nederland gevestigde banken, 
met geen langeren looptijd dan de gebruiken 
des hjmdels medebrengen; 

4) aan- en verkoop van schatkistpapier 
ten laste van het Rijk; 

5) aan- en verkoop, tot regeling van de 
geldmarkt, van officieel genoteerde vaste 
rente dragende schuldbrieven en van schat
kistpapier, ten laste van het Rijk, dat, gere
kend van den dag van den aankoop af, binnen 
een jaar aflosbaar is; 

6) aan- en verkoop van schriftelijke en 
telegrafische uitbe_talingen, chèques, wissels, 
ander handelspapier en schatkistpapier een 
en ander bui_tenslan s betaalbaar; ' 

7) beleenmgen van effecten, goederen, 
ceelen, goud en zilver en de onder 2 tot en 
met 4 bedoelde waarden; tevens kunnen 

·vvoorschotten in rekening-courant op onder
pand van deze waarden worden gegeven; 

8) aan- en verkoop van edele metalen en 
het doen vermunten daarvan, alsmede het 
doen essayeeren en affineeren van ertsen en 
metalen; 

9) het houden van rekeningen-courant 
voor haar cliënten, het houden van ve~eke
ningen met of tusschen anderen en het in
casseeren ten behoeve van haar rekening-
houders; · 

ro) het in bewaring nemen en het be
heeren van effecten, ceelen, akten en voor
werpen van waarde. 

(2) Tot een door den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied te 
bepalen omvang mag de Bank deelnemen in 
verwante ondernemingen. 

Artikel II. 

(r) De Bank is bevoegd haar maatschap
pelijk-kapitaal en haar reserves te beleggen. 

(2) De inkomsten uit deze beleggingen 
komen aan d.e winst- en verliesrekening der 
Bank ten goede; veranderingen in de waarde 
der beleggingen moeten bij de reserves wor
den gevoegd, respectievelijk daarvan worden 
afgeschreven. 

Artikel 12. 

· (r) Het is aan de Bank verboden: 
r) wissels te accepteeren; 
2) blanco crediet te verleenen . 
Onder het bepaalde onder 2 is niet begre

pen het houden van voor een behoorlijke 
bedrijfsvoering noodzakelijke creditsaldi bij 
den Postchèque- en Girodienst en bij andere 
correspondenten. 

(2) Anc'.ere werkzaamheden dan de in ar
tikel ro genoemde mag de Bank slechts bin
nen het kader van haar eigen bedrijf of ter 
uitvoering van de toegelaten werkzaamheden 
verrichten . 

Artikel 13. 
(r) De Bank is verplicht pij haar hoofd

bank goud in baren tot den v'asten prijs van 
2098 gulden per kilogram fijn aan te koopen; 
zij is bevoegd het door haar aangekochte 
goud op kosten van den verkooper te doen 
essayeeren en affineeren. ' 

(2), De Bank verkoopt, tegen contante 
betaling uit haar beschik baren voorraad goud 
in baren tot den prijs van 2104 gulden per 
kilogram fijn, wanneer naar haar meening 
het goud voor econorr\j_~ch gerechtvaardigde 
doeleinden zal worden ~bruikt. 

Artikel 14. 

(I) De Bank is verplicht alle bankzaken 
voor den Staat te verrichten, voor zoover 
deze haar door deze verordening veroorloofd 
zijn; zij mag daarvoor geen kosten of pro
visie in rekening brengen. 

(2) De Bank verleent kosteloos haar me
dewerking bij de uitgifte en intrekking van 

. zilverbons. 
(3) In opdracht van den Rijkscommissa-
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ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
belast de Bank zich met het kassierschap en 
met de bewaring en het beheer van effecten 
van overheidsinstanties, publiekrechtelijke 
lichamen en· overheidsfondsen en van andere 
door hem aan te wijzen instellingen. 

Artikel IS. 
De Bank is verplicht tot het verleenen 

van een renteloos voorschot aan de schatkist 
van ten hoogste IS ooo ooo gulden. 

V. Uitgifte en dekking der bankbiljetten, 
verkorte balans. 

• Artikel_ 16. 
De bankbiljetten der Bank zijn wettelijk 

betaalmiddel tot een onbeperkt bedray. 
Vorm en hoegrootheid der uit te geven bi:
jetten worden door de directie der Bank vast
gesteld en door haar ter kennis van het pu
bliek gebracht. Bil jetten tot een lager bedrag 
dan I0 gulden mogen niet worden uitgegeven. 

Artikel 17. 
(r) De bankbiljetten, welke zich in om

loop bevinden, en de verplichtingen der Bank 
uit hoofde van de werkzaamheden, genoemd 
in artikel ro, lid I, onder I en 9 , moeten 
steeds gedekt zijn door: 

I) wissels en promessen, schatkistpapier 
en schuldbrieven, als bedoeld in artikel ro, 
lid 1, onder 2 tot en met S; 

2) vorderingen wegens beleening, als be
doeld in artikel ro, lid I, onder 7; 

3) goud en deviezen. 
(2) De Bank moet goud- en deviezen

voorraden tot een zoodanige hoogte aanhou
den als voor de regeling van het betalings
verkeer met het buitenland en tot hand
having van de stabiliteit van het ruilmiddei 
geboden is. 

(3) Onder goud in den zin van dit artikel 
is te verstaan goud in baren en gouden mun
ten, berekend tegen den prijs van 2098 gulden 
per kilogram fijn. Onder deviezen in den zin 
van dit artikel zijn te vertsaan gangbaar bui
tenlandsch geld, behalve pasmunt, in het 
buitenland betaalbare en in buitenlandsche 
valuta uitgedrukte wissels, chèques en schat
kistpapier, alsmede direct opeischbare vor
deringen, welke bij een als solvent bekend 
staande buitenlandsche bank in buitenland
sche valuta betaalbaar zijn. 

Artikel r8. 
-De Bank is verplicht gebruikte, veront

reinigde of door den omloop beschadigde 
bankbiljetten door nieuwe te vervangen. Zij 
vervangt een beschadigd bankbiljet in alle 
gevallen, waarin de houder een gedeelte van 
een biljet aanbiedt, dat grooter is dan de 
helft, ofwel bewijst, dat de rest van het biljet, 
waarvan hij sle·chts de helft of een kleiner 
gedeelte aanbiedt, vernietigd werd. De Bank 
beslist met uitsluiting van ieder beroep op 
den rechter of het bierbedoelde bewijs is 
geleverd. 

Artikel 19. 
De Bank is verplicht den stand harer activa 

in passiva eenmaal per week in een door den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied te bepalen vorm openbaar 
te maken. 

VI. Jaarbalans, winst- en verliesrekening en 
winstverdeeling. 

Artikel 20. 
(I) De directie stelt jaarlijks de balans 

en de winst- en verliesrekening vast. 
(2) De Bank is bevoegd, alvorens zij tot 

vaststelling der netto-winst overgaat, bijzon
dere reserves te vormen. 

(.3) Van de netto-winst komt 20 procent 
ten goede aan de wettelijke reserve, totdat 
deze het bedrag van het maatschappelijk 
kapitaal heeft bereikt. De wettelijke reserve 
mag slechts worden gebruikt ter dekking van 
waardeverminderingen en tot bestrijding van 
andere verliezen; zij mag hiervoor ook worden 
gebruikt in de gevallen, waarin ter dekking 
van waardeverminderingen en tot bestrijding 
van andere verliezen vrije reserves mede aan
wezig zijn. 

(4) Uit de overblijvende netto-winst ont
vangen de aandeelhouders een dividend van 
t en hoogste s procent; de rest komt aan de 
schatkist ten goede. 

VII . Slot- en overgangsbepalingen. 
Artikel 2r. 

(I) De President der Bank stelt de sta
tuten vast. De statuten moeten een regeling 
inhouden voor: 

r) het vestigen van bankkantoren en 
correspondentschappen; 

2) de commissie van advies; . 
3) de algemeene vergadering van aandeel

houders, in h~t bijzonder ten aanzien van de 
ui toefening van het stemrecht en het voor 
deze vergadering geldende reglement van 
orde; 

4) de aandeelen in het maatschappelijk 
kapitaal en hun overdracht en beleening; 

s) het boekjaar, de balans en ~ winst
en verliesrekening en het jaarverslag; 

6) de betaalbaarstelling van het dividend. 
(2) . De statuten moeten, evenals de daarin 

aan te brengen wijzigingen, worden openbaar 
gemaakt. 

Artikel 22. 
De openbare bekendmakingen van de Bank 

geschieden door plaatsing in de Nederlánd
sche Staatscourant. 

Artikel 23. 
Buiten werking worden gesteld: 
r) de Bankwet 1937 (Staatsblad I937, 

N°. 401); 
2) het Koninklijk Besluit, houdende 

goedkeuring van een uitbreiding van den 
werkkring der Nederlandsche Bank (Staats
blad 1934, N°. 639) . 

Artikel 24. 
(I) Deze vero~ening treedt in werking 

op I Juli 1943. 
(2) Gedurende den tijd, dat de President 

der Bank nog niet de statuten, als bedoeld 
in artikel 21, heeft uitgevaardigd, zijn de 
bepalingen der tot nu toe geldende st~tutE;n 
van toepassing, voor zoover deze niet m 
strijd zijn met de bepalingen van deze ver
ordening. 

's-Gravenhage, 26 Juni 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

..... 
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N°. 59. 

26 Juni z943. TIENDE VERQRDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
aanvulling van de Verordening No. 108/ 
1940 (Vierde Verordening betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied). (Verordeningen
blad, Aflevering 19.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In artikel 1 , onder 9, der Verordening No. 
108/1940 (Vierde Verordening _betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied) worden na het woord 
"President" ingevoegd de woorden "en de 
leden der Directie". 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 1 

Juli 1943. 
's-Gravenhage, 26 Juni 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

26 Juni z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, jioudende wijziging 
van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 en van de Zegelwet. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 19.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1, 
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In artikel 5, lid 1, onder 1, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (No, 51) 
worden de woorden "en het Staatsboschbe
heer" vervangen door de woorden ,., , het 
Staatsboschbeheer en de Nederlandsche-
Bank". Artikel 2 • • 

Artikel 53, onder c, der Zegelwet, wordt 
als volgt gelezen: 

"c. voor de bankbiljetten, welke door de 
Nederlandsche Bank worden uitgegeven;" 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op 1 

Juli 1943. 
's-Gravenhage, 26 Juni 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-lNQUART, 

N°. 61. 

26 Juni .z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ver-

vaardiging van en den handel in mili
taire goederen. (Verordeningenblad, Af
levering 19.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

A_rtikel 1. 

(1) Hij die bij wijze van beroep unifor
men, deelen van uniformen, uitrustingsstuk
ken van uniformen of distinctieven van de 
Duitsche Weermacht, van de "Waffen-SS" 
of van de Duitsche Politie vervaardigt, in 
voorraad houdt, ten verkoop aanbiedt of op 
andere wijze in het verkeer brengt, behoeft 
daartoe de vergunning van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid). 

(2) De vergunning wordt verleend op 
verzoek. Het verzoek moet bevatten: 

1) alle gegevens, welke op grond van de 
bepalingen van de Handelsregisterwet 1918 
bij de opgaaf voor inschrijving in het han
delsregister worden vereischt, ongeacht of 
het al dan niet een zaak in den zin van de 
Handelsregisterwet 1918 betreft; 

2) een nauwkeurige specificatie van alle 
voorraden aan grondstoffen, halfproducten 
en eindproducten, onafhankelijk van de 
vraag, of deze den verzoeker toebehooren of 
niet. 

Artikel 2 . 

(1) Hij die bij wijze van beroep, zonder 
in het bezit te zijn van een vergunning als 
bedoeld in artikel 1, uniformen, deelen van 
uniformen, uitrustingsstukken van uniformen 
of distinctieven van de Duitsche Weermacht, 
van de "Waffen-SS" of van de Duitsche Po
litie vervaardigt, in voorraad houdt, ten ver
koop aanbiedt of op andere wijze in het ver
keer brengt, wordt gestraft met g~angenis

•straf van ten hoogste twee jaren. 
(2) De bij lid 1 strafbaar gestelde hande

ling is een strafbaar feit in den zin van arti
kel 2, lid 2, der Verordening No. 52/r940 be
treffende de Duitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken, zooals gewijzigd bij de Verorde
ning No. 50/r943. 

. Artikel 3. 
Hij die ten tijde van het \ n werking treden 

van deze verordening een beroep uitoefent, 
hetwelk volgens artikel 1 een vergunning be
hoeft, kan dit beroep gedurende een maand 
voortzetten. Dient hij binnen deze maand 
een verzoek in om verleening van de vergÛn
ning, dan kan qjj het beroep voortz_etten tot 
over het verzoek is beslist. 

Artikel 4. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag' harer afkondiging. 

's_-Gravenhage, 26 Juni 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, · 
SEYSS-INQUART. 

' 



9 Juni r943. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Ju
stitie betreffende de toepasselijkheid van 
wettelijke strafbepalinge!\ (Verordenin
genblad, Aflevering 19.) 

Op grond van § 1 der '\(erordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Aan het eerste lid van artikel 1 van het 
Wetboek van Strafrecht wordt een tweede 
·volzin toegevoegd: 

"Valt een feit niet onder den tekst, doch 
wel onder de grondgedachte van eene wet
telijke strafbepaling, zoo is de strafbepaling 
toepasselijk, indien het feit naar gezond 
rechtsgevoel strafwaardig is." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den da~ 
.zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 9 Juni 1943. 

S.-G. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

.2r Mei r943. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van •Financiën, waarbij het Besluit No. 
134'1940 betreffende het betalingsver
keer met Zuidslavië gedeeltelijk buiten 
werking wordt gesteld. (Verordeningen
blad, Aflevering 19.) 

Op grond van artikel 49 van het· Deviezen
besluit 1941 (No. 63) en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/,940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 134/,940 betreffende· het 
betalingsverkeer met Zuiäslavië treedt bui
ten werking, voor zoover het betrekking 
heeft op het verkeer met het bezette gebied 
Servië. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Ç>ravenhage} 21 Mei 1~ 3 _ 
Deventer ' 4 

S.-G. Dep. v. H ., N. enS., H.M.HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G . . Dep. v. Fin., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 
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zz Juni r943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van methaangas). (Veror
deningenblad, Aflevering 19.) 

1943 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de ,§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel 1. 

Methaangas wordt aangewezen als distri
butiegoed in den zin van artikel 4 van de 
Distributt wet 1939. 

Artikel 2 

De voor uitvoering van artikel 1 noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, II Juni 1943. 
S.-G. Dep. v . H ., N. enS., H . M . HIRSCHFELD. 

9 Juli r943. VERORDENING van qen 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling van de Wapenverordening. 
(Verordeningenblad, Aflevering 20.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Wapenverordening (N°. 139/ 1941) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 
I) In lid 1 , onder 1, wordt het woord 

"alarmpistolen" vervangen door de woorden 
,,alarm- en luchtgeweren en -pistolen". 

2) Na lid ,s wordt het volgende lid 6 in
gevoegd: 

,,(6) Springstof en ontstekingsmiddelen 
voor den mijnbouw in den zin dezer verorde
ning zijn springstof en ontstekingsmiddelen, 
welke geschikt en er toe bestemd zijn om te 
worden gebruikt in een mijn of in een onder
aardsche steengroeve en zich hetzij op het 
terrein van de mijn of van de steengroeve . 
bevinden, hetzij den eigenaar daa~van ter 
beschikking staan." 

3) Lid 6 wordt lid 7 . 

II. 
In artikel 2, lid 3, worden na het woord 

,,wapenen" ingevoegd de woorden "of mu
nitie". 

III. 
rn artikel 3, lid 2, worden na het woord 

,,wapenen" ingevoegd de woorden "of mu
nitie". 

IV. 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1) . In lid 1, onder 1, worden na het woord 

,,politie," ingevoegd de woorden "de parket
wachters,". 
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2) In lid 1, onder 2, worden-na het woord 
"constructie" ingevoegd de woorden ,, , hun 
vorm en hun uitvoering". 

v. 
In artikel 8, lid 1, wordt het we>ord "Wa

pe·nhandelaren" vervangen door de woorden 
"Zij, die zich bezighouden met den handel 
in wapenen, munitie, springstof en ontste
kingsmiddelen," en in lid 2 de woorden "Elke 
wapenhandelaar" vervangen door de woorden 
"Ieder die zich bezighoudt met den handel in 
wapenen, munitie, springstof en ontstekings
middelen,". 

VI. 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
1) Na lid 2 worden de volgende leden 3 

en 4 ingevoegd : 
,,(3) De aanvraag tot uitreiking van een 

vergunning, welke betrekking heeft op 
springstof of ontstekingsmiddelen voor den 
mijnbouw, alsmede de aapvraag van den 
eigenaar van een mijn of van een onderaard
sche steengroeve tot uitreiking van een 
springstoffenontvangst- of springstoffenbezit
vergunning wordt bij den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen ingediend. Deze beslist over 
de aanvraag en reikt in geval van toestem
ming een desbetreffende vergunning uit. 

. (4) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid) behoudt zich 
het recht voor zelf vergunningen, als bedoeld 
in de leden 2 en 3 en in artikel 5, lid 2, uit 
te reiken." 

2) Lid 3 wordt lid 5. 

VII. 
In artikel 16 wordt na het woord "politie" 

ingevoegd: 
,, , voor zoover het betreft springstof of 

ontstekingsmiddelen voor den mijnbouw, 
berust dit toezicht, övereenkomstig de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat te geven aanwijzingen, 
bij den Inspecteur-Generaal der Mijnen en 
bij de ambtenaren van het Staatstoezicht op 
de mijnen" . 

VIII . 
Aan artikel 18, lid 1, wordt het volgende 

cijfer 5 toegevoegd: 
"5) voor zoover het betreft springstof of 

ontstekingsmiddelen voor den mijnbouw, de 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
mijnen." 

IX. 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
"1) Aan lid 2 wordt de volgende volzin 

toegevoegd: 
,,Hetzelfde geldt, voor zoover deze betrek

king hebben op springstof of ontstekings
middelen voor den mijnbouw." 

2) H et volgende lid 3 wordt toegevoegd : 
,,(3) In de uitvoeringsvoorschriften kun

nen voor bepaalde groepen van personen of 
voor bepaalde soorten van wapenen, munitie, 
springstof of ontstekingsmiddelen uitzonde
ringen op de voorschriften der artikelen 2, 
3, 6, leden I tot en met 4, en der artikelen 7 
tot en met 9 worden toegest'aan." 

X. 
Artikel 2ó, lid 3, tweede volzin, wordt ge-

1ezen als volgt: 
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" De vergunning wordt voor de leden van 
het personeel van de Duitsche Dienstpost 
in Nederland door den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Com
missaris-Generaal voor Financiën en Econo
mische Zaken), voor de leden van het per
soneel van de overige dienstbureau's van het 
Duitsche Rijk in het bezette Nederlandsche 
gebied door den Rijkscommissaris (Commis
saris-Generaal voor de Openbare Veiligheid), 
voor de ~eden van het personeel van de 
dienstbureau's van het Arbeidsgebied van de 
Nationaalsocialist~che Duitsche Arbeiders
partij in Nederland door den leider van het 
Arbeidsgebied of de door dezen aangewezen 
nstantie uitgereikt ." 

XI.. 
In artikel 21, lid 2, wordt 11 1941" vervan

gen door 11 1943". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging, artikel 1, cijfer XI, 
met terugwerkende kracht tot I November 
1941. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1943 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEvss-INQUART. 

N°. 66. 
. 1 

9 Jul, r943. BESCHIKKING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Bijzondere Aangelegenheden) 
betreffende een verbod tot het in dienst 
hebben van bepaalde personen. (Veror
deningenblad, Aflevering 20.) 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 16/ 1943 betreffende de instandhouding • 
van de productie en de verdeeling van goede
ren, alsmede van den arbeidsinzet, wordt 
bepaald : 

I. 
(1) Werkgevers in het bezette Neder

landsche gebied mogen zonder toestemming 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken of van het be
voegde gewestelijk arbeidsbureau geen per
sonen als werknemer, leerling of volontair 
met of zonder toelage, dan wel als thuis
werker m dienst hebben, voor zoover dezen 
behooren tot de door d .ezen Secretaris-Gene
raal te bepalen lichtingen. 

(2) Personen, die on grond van een be
schikking, als bedoeld in het eerste lid, niet 
in dienst gehouden mogen w~den, mogen bij 
werkgevers in het , bezette "Nederlandsche 
gebied geen werk aannemen of verder ver- . 
richten. 

(3) Op het tijdstip, waarop een verbod 
tot het in dienst hebben, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt uitgevaardigd, eindigt de 
betreffende dienstbetrekking. 

ll. 
Dé werkgevers zijn verplicht, zoodra een 

beschikking, als bedoeld in het eerste lid, is 
uitgevaardigd, onverwijld te onderzoeken, of 
zich onder ·hun personeel personen bevinden, 
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die behooren tot de in de beschikking ver
melde lichtingen. De werkgevers zijn ver
plicht deze personen terstond aan het be
voegde gewestelijk arbeidsbureau op te geven. 

III. 
(1) Hij die in strijd handelt met de be-
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. palingen van deze beschikking of met de ter 
uitvoering daarvan uitgevaardigde beschik
kingen, dan wel tracht deze te ontduiken of 
opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven 
doet, wordt gestraft op grond van artikel 4 
der Verordening N°. 16/ 1943, voor zoover 
niet volgens andere bepalingen een zwaar
dere straf is verbeurd. 

(2) Uitlokkers, medeplegers en mede
plichtigen worden aJs daders gestraft. 

IV. 
De bepalingen van deze beschikking zijn 

tevens van toepassing op ambtenaren van 
eenig publiekrechtelijk lichaam. 

V. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Sociale Zaken is belast met de 
uitvoering van dize beschikking. 

VI. 
Deze beschikking treedt in_ werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 Juli 1943. 

De Rijkscommis~ris voor het bezette 
Nederlandsche gebied 

Wnd . Comm.-Gen. v. Bijz. Aang.: 
RlTTERBUSCH. 

:14 Juni z943. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, hou
dende wijziging van de Beschikking No. 
98/x940 betreffende het internationale 
postverkeer (grensverkeer met België en 
Duitschland). (Verordeningenblad, Af
ley ering 20.) 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De B eschikking N°. 98/ 1940 betreffende 
het internationale postverkeer (grensverkeer 
met België en Duitschland) wordt zoodanig 
gewijzigd, dat in den titel en in artikel 1 
de woorden "en Duitschland" vervallen. 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 April 1943. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1943. 
S -G. v. h. Dep. v. B. z., FREDERlKS. 

1943 

z Juli z943. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, waarbij 
de Beschikking No. 43/1940, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 en op de Dis
tributiewet 1939, gedeeltelijk buiten 
werking wordt gesteld. (Verordeningen
blad, Aflevering 20.) 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N°. 261) en van het ' 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I (Staatsblad N°. 
319) en op grond van de artikelen 4 tot en 
met 6 van de Distributiewet 1939 (Staatsblad 
N°. 633) en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De artikelen 2 en 3 van de Beschik
king N°. 43/ 1940, gelet op de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de Distributiewet 1939, 
vervallen. 

(2) De bepaling, bedoeld in het eerste lid, 
laat de strafbaarheid van handelingen, welke 
voor het in werking treden van deze be
schikking zijn begaan, onaangetast. · 

~ Artikel 2. 

Deze·beschikking treedt in werking op dén 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1943. 
S.-d v. h. Dep. v. L. en V., 

H.M. H1RSCHFELD. 

24 Juni z943. BESLUIT van den Gemach
tigde voor de Prijzen, houdende tweede 
wijziging en aanvulling van het Prijsbe
heerschingsbeslui t. (Verordeningenblad, 
Aflevering 20.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, in verband met de artikelen 1 en 2 
der Verordening l\fo. n5/1942 betreffende de 
bevoegdheden van den Gemachtigde voor 
de Prijzen en in overeenstemming met § 2 

der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt, in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal-van het Departement 
van Justitie, bepaald: 

Artikel 1. 

Het Prijsbeheerschingsbesluit (Besluit No.· 
n/1941, zooals gewijzigd bij Besluit No. 12/ 
1942) wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Dé in den Nederlandschen tekst voorko

mende woorden "tuchtrecht", ,,tuchtstraf", 
"tuchtstrafvordering", ,. tuchtbeschikking" en 
"tuchtrechtelijk" worden vervangen door de 
woorden "bestuursstrafrecht", ,,bestuurs
straf", ,.bestuursstrafvordering", ,,strafbe
schikking" en "bestuursstrafrechtelijk". 
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Il. 

In artikel x a worden de woorden "het recht 
tot strafvordering en het recht tot uitvoering 
van de straf door verjaring in drie jaren ver
vallen" door de woorden: 

" x) het recht tot strafvordering en het 
recht tot uitvoering van de straf door ver
jaring in drie jaren vervallen; 

2) alleen de uitvoering van de gevange
nisstraf en het verbod tot uitoefening van 
een beroep door den dood van den veroor
deelde vervallen" vervangen. 

lil. 

Het vierde lid van artikel 5 wordt aange
vuld als volgt: 

,, , met dien verstande, dat het bevel tot 
inverzekeringstelling gedurende ten hoogste 
veertien dagen van kracht is en eenmaal voor 
ten hoogste veertien dagen kan worden ver
lengd." 

IV. 

(x) In artikel 7, lid 2, onder 4, worden 
na het woord "verbeurdverklaring" inge
voegd de woorden "van de bedrijfsmidde
len," en voor de woorden "goeóeren of goe
derenvoorraden" het woord "bedrijfsmidde
len,". · 

(2) Aan artikel 7, lid 2, wordt toege
voegd een nummer 6, luidende als volgt: 

"6) verplichting van den veroordeelde 
om gedurende een bepaalden tijd de zaak te 
drijven met inachtneming van de hem bij 
de strafbeschikking gegeven aanwijzingen". 

(3) In artikel 7, lid 3, worden de woor
den "en 5" door de woorden ,, , 5 en 6" ver
vangen. 

V. 
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Het eerste en het tweede lid van artikel 
10 worden gelezen als volgt: 

,,(1) Hij die in strijd handelt met een 
strafbeschikking, waarbij een der straffen, 
als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 1, 2 of 
6, is opgelegd, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste . vier jaren en met 
geldboete . tot een onbeperkt bedrag of met 
een van deze straffen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft, 
hij die met iemand een rechtshandeling ver
richt ofschoon hem bekend is, dat hij daar
door handelt in strijd met· een strafbeschik
k~ng in den zin van lid x. 

VI. 
Na artikel 20 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 20a, luidende als volgt : 

,,Artikel 20a. 
(1) De strafbeschikking en het Joces

verbaal van berusting, welke een .veroordee
ling, als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 3, 
t en behoeve van den derde inhouden, kun
nen ten verzoeke van dezen op kosten van 
den veroordeelde worden ten uitvoer gelegd 
als een in burgerlijke zaken verkregen en in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis. 

(2) De tenuitvoerlegging geschiedt op 

een aan den derde op zijn verzoek te ver
strekken uittreksel, hetwelk aan het hoofd 
de woorden voert : ,,In naam van hetRecht"." 

VII. 
Aan het .eerste lid van artikel 28 worden 

toegevoegd de woorden : ,,of wel met goed 
gevolg een examen, als bedoeld in artikel 4, 
§§ 58 of 65, van het Academisch Statuut 
hebben afgelegd." 

Artikel 2. 
De Nederlandsche tekst van artikel 19 

wordt zoodanig verbeterd, dat hij luidt als 
volgt: 

,,De uitspraken van de bevoegde autoritei
ten zijn voor de rechterlijke macht bindend." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Deventer, 24 Juni 1943. 

De Gemachtigde voor de Prijzen, SCHOKKER. 

:17 Juli z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Verordening No. 24/1943 betref
fende de Landwacht Nederland. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 21.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
Artikel 3, derde lid, eerste volzin, der Ver

ordening No. 24/1943 betreffende de Land
wacht Nederland wordt als volgt gelezen: 

,,(3) De leden van de Landwacht ver
binden zich voor den tijd der eerste opleiding, 
waarvan de duur door een instructie van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald, en ver
der voor den eventueel noodzakelijken inzet." 

' Artikel 2. 
Een door den Rijkscommissaris voor het 

bezette Nederlandsche gebied bepaalde ver
lenging van den tijd der eerste opleiding, be
doeld in artikel 3, derde lid, is, voor zoover 
de Hoogere SS- en Politieleider niet anders 
bepaalt, ook van toepassing op die leden van 
de Landwacht, die zich reeds voor drie 
maanden hebben verbonden. 

Artikel 3. 
Deze verorden,ing treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
· 's: Gravenhage, 17 Juli 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 



N°. 71. 

26 Juli z943. DERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
aanvulling der Verordening No. 162/1941 
betreffende de prijsvorming met betrek
king tot het goederenverkeer met het 
Duitsche Rijk, den Elzas, Lotharingen 
of Luxemburg. (Verordeningenblad, Af
levering 2 1.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van deregeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 162/1941 betreffende 
de prijsvorming met betrekking tot het goe
derenverkeer met het Duitsche Rijk, den 
Elzas, Lotharingen of Luxemburg, zooals 
aangevuld door de Verordening No. 149/1942, 
w-0rdt als volgt aangevuld: 

I. 
In artikel 1 worden na het woord "Luxem

burg" ingevoegd de woorden ., , of naar een 
instantie van het Groot-Duitsche Rijk, of 
naar een persoon, die in bpdracht van een 
zoodanige instantie werkzaam is,". 

Il. 
(1) -In artikel 2 worden na het woord 

.,Rijk" ingevoegd de woorden: ., , den Elzas, 
Lotharingen of Luxemburg of naar een in
stantie van het Groot-Duitsche Rijk, of naar 
een persoon, die in opdracht van een zooda
nige instantie werkzaam is,". 

(2) Aan artikel 2 wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende als volgt: 

"De bepaling in den eersten volzin is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de levering uit het bezette Nederlandsche ge
bied aan een instantie van het Groot-Duit
sche Rijk in dit gebied." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. · 

's-Gravenhage, 26 Juli 1943. 
De Rijkse-0mmissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

23 Juli 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal voor B_ijzondere Economi
sche Zaken en van den Secretaris- Ge
neraal van het Departement van Justitie 
betreffende uitstel van betaling van 
rente en aflossing van leeningen. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 21.) 

Op grond van § I 'tl.er Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De betaling van rente en aflossing 
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van voor 10 Mei 1940 ter zake van investee
ring in beleggingsfondsen en vaste goederen 
aangegane schulden uit een leening kan op 
ve'rzoek van aen schuldenaar geheel of ge
deeltelijk worden uitgesteld, indien de 
schuldenaar aannemelijk maakt, dat het 
beschikken over aanzienlijke buiten Neder
land zich bevindende bestanddeelen van zijn 
vermogen, in het bijzonder over de met be
hulp van de aangegane leening verworven 
beleggingsfondsen en vaste goederen, ten ge
volge van den bestaanden oorlogstoestand 
voor hem onmogelijk is geworden. 

(2) Het uitstel kan voor den duur van 
den oorlog of voor een van te voren bepaalden 
tijd worden uitgesproken. Indien de in lid 1 
bedoelde toestand langer voortduurt dan de 
aanvankelijk vastgestelde tijd, kan het uit
stel op verzoek worden verlengd. · 

(3) Het uitstel kan geheel of gedeeltelijk 
worden opgeheven, indien de toestand, als 
bedoeld in lid 1, zich wijzigt. 

Artikel 2. 

Het uitstel heeft gelijk rechtsgevolg als 
uitstel van betaling op grond van een over
eenkomst. Het heeft tevens gevotg ·ten aan
zien van borgen, pandgevers en derde hypo
thecaire debiteuren 

Artike J 3. 
Met betrekking tot het uitstel en de op

heffing daarvan beslist de Secretaris-Gene
raal voor Bijzondere Economische Zaken. 
Zijn beslissing is definitief en is bindend voor 
de rechterlijke macht en voor de bestuurs
instanties. 

Artikel 4. 
(1) Het uitstel, alsmede de opheffing, 

wordt den schuldenaar en, voor zoover dit 
zonder moeilijkheden mogelijk is, den schuld
eischer of den schuldeischers bij aangetee-· 
kend schrijven medegedeeld. Betreft het een 
in obligaties verdeelde leening, dan-treedt in 
de plaats van de mededeeling aan de schuld
eischers de mededeeling aan de Vereeniging 
voor den Effectenhandel. 

(2) Voor zoover in de beslissing niet an
ders is bepaald, wordt deze van kracht op 
het moment van aanbieding bij den schul
denaar. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Deventer/ ,j.peldoorn, 23 Juli 1943. 
-G. v. Bijz. Econ. z. ROST v. TONNINGEN 

. G. v.h. Dep . v. J. ScHRIEKE. 

30 juni z943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën tot vaststelling van de Rege
len ter uitvoering van artikel s van het 
Besluit op de Bezettingschaden. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 21.) 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche ge bied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 
( 1) Als instanties, die overeenkomstig 

artikels van het Besluit op Bezettingschaden 
(Besluit N°. 30/ 1942, zooals gewijzigd bij 
Besluit N°. 126/ 1942) goederen overnemen, 
worden aangewezen de Staat der Nederlan
den (Departement van Financiën, Admini
stratie voor de Oorlogs- en Defensieschaden) 
en de Stichting "Landelijke Bezettingsscha
den", gevestigd te 's-Gravenhage, tenzij de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën in bijzondere gevallen een 
andere instantie met de overneming belast. 

(2) Vanwege den Secretaris-GeneraaL 
wordt aan de bekende eigenaren van het 
goed, alsmede, indien het een onroerend goed 
betreft, aan degenen, die daarop een zakelijk 
genotsrecht of een recht van hypotheek be
zaten, zoo spoedig mogelijk kennis gegeven 
van het bedrag, waarop de schadeloosstel
ling is vastgesteld. 

(3) Iedere belanghebbende is bevoegd den 
Secretaris-Generaal te verzoeken de vast
stelling der schadeloosstelling te herzien; 
indien het onroerend goed betreft, gaat de 
Secretaris-Generaal tot deze herziening niet 
over alvorens daarover advies te hebben 
ingewonnen van een door hem aan te wijzen 
instantie. 

Artikel 2. 
Indien de betaling van de vergoeding aan 

den eigenaar of aan de zakelijk gerechtigden 
in geld geschiedt, bepaalt de Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën de grootte der bedragen, welke toege
kend worden aan hypotheekhouders en an
dere rechthebbenden. 

Artikel 3. 
(1) De toewijzing, bedoeld in artikel s, 

lid 4, van het Besluit op de Bezettingscha
den, geschiedt door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën; deze 
is bevoegd, ook tegen den wil van den eige
naar, goed toe te wijzen van hoogere waarde 
dan het bedrag der vergoeding, indien naar 
zijn oordeel het algemeen belang zulks 
vordert . 

(2) De Secretaris-Generaal stelt de waarde 
van het toegewezen goed vast en bepaalt 
op welke wijze een hoogere waarde van het 
toegewezen goed zal worden betaald of 
verrekend. 

(3) De Secretaris-Generaal regelt de 
grootte der vergoeding, welke t oegekend 
wordt aan hypotheekhouders en andere 
rechthebbenden. Hij kan ter betaling dezer 
vergoeding nieuwe zakelijke rechten op het 
toegewezen goed vestigen en zoo noodig 
de rangorde der hypotheken regelen. 

(4) Indien eigendom van zaken, te wel
ker aanzien ingevolge eenig wettelijk voor
schrift inschrijving in openbare registers 
is geschied, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel S van het Besluit op de Bezet
tingschaden is overgegaan, zal de Secretaris
Generaal onverwijld voor de inschrijving van 
den overgang in de .daarvoor bestemde open
bare registers zorg dragen. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van de vestiging van zakelijke 
rechten en ten aanzien van een regeling der 
rangorde van de hypotheken, welke de 
Secretaris-Generaal overeenkomstig het der
de lid tot stand brengt. 

Artikel 4. 
(1) Indien de betaling van de in artikel 

s, lid 3, van het Besluit op de Bezetting
schaden bedoelde bedragen wordt uitge
steld, worden deze bedragen ingeschreven in 
het Grootboek voor den Wederopbouw. De 
dientengevolge tot stand te brengen in
schrijvingen worden gekenmerkt met de 
letter "d". 

(2) De hoofdsom van de inschrijvingen 
en de over de inschrijvingen verschuldigde 
rente komen ten laste van de overeenkom
stig artikel 1, lid 1, overnemende instanties. 
Het Rijk stelt zich aansprakelijk voor de 
betaling van de hoofdsom en van de rente. 

(3) Het Besluit, houdende voorschriften 
voor het Grootboek voor den Wederopbouw 
(Nederl. Staatscourant van 7 Augustus 1941, 
N°. 152), is op de ingevolge het vorige lid 
tot stand te brengen inschrijvingen van toe
passing, met dien verstande, dat, waar in 
dat besluit sprake is van inschrijvingen we
gens onteigeningsve~oedingen, daaronder 
mede begrepen worden de inschrijvingen d; 
dat, waar in dat besluit eeni(;e bevoegdheid 
is verleend aan den Algemeen Gemachtigde 
voor den Wederopbouw, deze met betrek
king tot de inschrijvingen d - toekomt aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën en dat de in artikel 16 
van dat besluit aan hypotheekhouders toe
gekende bevoegdheid mede geldt voor de 
hypotheekhouders,. aan wie verhaal op de 
rente der inschrijvingen is toegekend. 

Artikels. 
(1) Over de in artikel s, lid 3, van het 

Besluit op de Bezettingschaden bedoelde 
bedragen is een rente verschuldigd, gerekend 
tegen 3 ½ ten honderd 's jaars. 

(2) De rente wordt uitbetaald overeen
komstig het Besluit, houdende voorschriften 
voor het Grootboek voor den Wederopbouw, 
indien de betaling van de hoofdsom wordt 
uitgesteld, en anders gelijkt~jdig met de 
hoofdsom. 

(3) De rente wordt berekend over halve • 
kalendermaanden; zij begint te loopen met 
de halve kalendermaand, volgende op het 
tijdstip, waarop de eigendom der goederen is 
overgegaan, en eindigt met de halve kalen
dermaand voorafgaande aan het tijdstip van 
uitbetaling. De halve kalendermaanden wor
den gerekend aan te vangen met den eersten 
en den zestienden dag van elke kalender
maand. De rente wordt over elke vastge
stelde schadeloosstelling of over elk minnelijk 
vastgesteld bedrag afzonderlijk berekend; 
voor de berekening der rente wordt de ver
schuldigde hoofdsom op tien gulden of een 
veelvoud daarvan naar beneden afgerond. 
Over hoofdsommen van tweehonderd vijftig 
gulden of minder wordt geen rente vergoed . 

Artikel 6. 
(1) De instantie, bedoeld in artikel . l, 

lid 1, is rechtsgeldig gekweten door b etaling 
aan hem, die op het tijdstip van de overne
ming van het goed bij het kadaster als recht
hebbende bekend stond, indien het onroerend 
goed betreft, of aan hem, die het goed in 
feite onder zich had, indien het roerend goed 
betreft. 
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(2) Iedere belanghebbeqde is bevoegd om, 
zoolang de uitbetaling niet heèft plaats ge
had, van zijn beter recht te doen blijken en 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën te verzoeken de uitbe
taling aan hem te doen plaats vinden, dan 
wel de inschrijving in het Grootboek voor 
den Wederopbouw te zijnen name te doen 
overschrijven. 

Artikel 7. 
(1) De inschrijvingen in het Grootboek 

voor den Wederopbouw, ingevolge dit be
sluit tot stand gebracht, en de renten kunnen 
noch worden vervreemd, noch worden ver
pand, noch in beslag worden genomen; 
zij blijven ook buiten het faillissement van 
den rechthebbende. De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën kan in 
bijzondere gevallen uitzonderingen toelaten. 

(2) Bij de inschrijvingen wordt melding 
gemaakt van de hypotheken en andere 
zakelijke rechten, welke op de overgenomen 
goederen hebben gerust. De inschrijvingen 
blijven tot zekerheid voor de zakelijke rech
ten verbonden, totdat de uitbetaling van de 
hoofdsom heeft plaats gehad. 

(3) Wordt het bedrag van de inschrijving 
geheel of gedeeltelijk voor den vervaldatum 
aan den betrokken hypothecairen schuld
eischer uitbetaald of wordt dit bedrag door 
den rechthebbende voor den vervaldatum 
aangewend tot aflossing van hypothecaire 
geldleeningen, dan is deswege geen boete of 
schadevergoeding (rente, loopende na den 
dag van uitbetaling of aflossing, daaronder 
begrepen) verschuldigd, ook al zouden de 
daarvoor tusschen de betrokkenen bestaande 
afspraken iets anders bepalen. 

(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd om 
op verzoek van hypothecaire schuldenaren 
den rentevoet van hypothecaire geldlee
ningen, waarvan de hypotheek bij een in
schrijving d in het Grootboek is vermeld of 
moet worden vermeld, terug te brengen tot 
3 ½ ten honderd 's jaars, zonder dat de hypo
thecaire schuldenaar door zijn verzoek in 
strijd handelde met de tusschen hem en den 
hypothecairen schuldeischer bestaande af
spraken. Voorts kan de geheele· of gedeel
telijke aflossing van bedoelde hypothecaire 
geldleeningen niet worden afgedwongen dan 
met toestemming van den Secretaris-Gene
raal, ook al zouden de daarover tusschen de 
betrokkenen bestaande afspraken iets anders 
bepalen. 

(S) o~ houders van hypotheken zijn (be
houdens toepassing van den tweeden volzin 
van lid 1) niet gerechtigd op de hoofdsom 
der inschrijvingen verhaal uit te oefenen. 
Op de rente der inschrijvingen kunnen zij 
echter wegens hun rentevorderingen verhaal 
uitoefenen; zoodanig verhaal ter zake van 
renten, welke vervalleh zijn vóór het tijdstip 
van ingang van de rente over de inschrijving 
in het Grootboek, alsmede ter zake van de 
aflossingen op de hoofdsommen der hypo
thecaire vorderingen, is slechts mogelijk 
met toepassing van lid 1. Het overschietende 
bedrag aan rente van de inschrijvingen wordt 
uitbetaald aan dengene, te wiens name de 
inschrijving staat; indien echter bij de in
schrijving zakelijke genotsrechten zijn aan
geteekend, welke op het overgenomen goed 

bestonden, dan kan het overschietende ge
heel of ten deele aan dien zakelijk gerechtig
de worden uitbetaald volgens regelen, door 
den Secretaris-Generaal in het algemeen of 
in bijzondere gevallen te stellen. Van de vóór 
het tijdstip van ingang van de rente over de 
inschrijving vervallen hypotheekrenten, 
welke ingevolge artikel 1229 van het Bur
gerlijk Wetboek op dien dag voorrang ge
noten, kan op verzoek van den schuld
eischer melding worden gemaakt bij de in 
lid 1 bedoelde inschrijving, met dezelfde 
gevolgen als die, welke voor de hoofdsom 
van de hypotheek gelden. 

Artikel 8. 
(1) Het bedrag van de inschrijving wegens 

overneming van roerende goed"ren moet voor 
wederaanschaffing van soortgelijke roerende 
goederen worden besteed. 

(2) De besteding overeenkomstig het vo
rige lid moet worden aangetoond aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën, waarna deze de uitbetaling van 
het bedrag van de hoofdsom van de inschrij
ving gelast. 

(3) De Secretaris-Generaal kan de uit
betaling van de inschrijving ook gelasten, 
indien hij redelijkerwijze zekerheid heeft 
gekregen, dat het bedrag voor wederaan
schaffing van soortgelijke zaken zal worden 
besteed, alsmede indien hij vrijstelling van 
de in lid 1 omschreven verplichting verleent. 

Artikel 9. 
(1) Het bedrag van de inschrijving we

gens de overneming van onroerende goe
deren moet voor wederaanschaffing van on
roerende goederen of voor herbouw worden 
besteed. De Secretaris-Generaal van het De
partement :van Financiën bepaalt welk deel 
van de inschrijving ten hoogste voor weder
aanschaffing van onroerende goederen mag 
worden besteed en welk bedrag dientenge
volge voor wederopbouw moet worden be
steed. Hij gelast de uitbetaling van de in
schrijving, zoodra aan de in dit lid omschre
ven verplichting is voldaan en naarmate de 
herbouw vordert. Indien hypotheken en 
andere zakelijke rechten bij de inschrijving 
zijn vermeld, g·elast hij de uitbetaling niet 
dan nadat hem gebleken is, dat met de hou
ders van die rechten een regeling omtrent 
hun aanspraken is getroffen. Artikel 14, 
leden 3 en 4, van het Besluit op de materi
eele oorlogsschaden (Besluit N°. 221/1940, 
zooals gewijzigd bij Besluit N°. 18/1942) zijn 
van overeenkomstige toepassing, . met · dien 
verstande, dat de daar aan den Algemeen 
Gemachtigde voor den Wederopbouw toege
kende bevoegdheden hier toekomen aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën. 

(2) De Secretaris-Generaal kan de uit
betaling van de inschrijving ook gelasten, 
indien hij redelijkerwijze zekerheid heeft 
gekregen, dat aan de in lid 1 omschreven 
verplichting zal worden voldaan, in ,welk 
geval ten aanzien van de rechten van derden 
het vorige lid van toepassing is, alsmede 
indien hij vrijstelling van die verplichting 
verleent, in welk geval artikel 2 toepassing 
vindt. 
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Artikel 10. 
Waar in het hiervoorgaande bevoegd· 

heden worden toegekend aan den Secretaris· 
Generaal van het Departement van Finan· 
ciën, kunnen deze namens hem worden uit· 
geoefend door den Algemeen Gemachtigde 
voor de Oorlogs- en Defensieschaden. 

Artikel 1 I. 

Dit besluit treedt in werking op den dag , 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 29 October 1942. 

Deventer, 30 Juni 1943. 
Wnd. S .-G. Dep. v. F., RosT v. ToNNINGEN. 

21 Juli 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Gene~aal van het Departement van 

__,- Sociale Zaken, houdende wijziging en 
aanvulling van het Besluit No. 201/194-,. 
(Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit) . (Verorde
ningenblad, Aflevering 21.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, gelet op artikel n, lid 5, van het 
Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941) en in 
overeenstemming met de§§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/19~0 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Besluit No. 201/1941 (Tweede Uitvoe

ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbe
.sluit) wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld. 

I. 
Na artikel 24 wordt een artikel 24a inge

voegd, luidende als volgt : 

,,Artikel 24a. 
Hij die in strijd handelt met een door den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken op grond van artikel 20, 
lid 2, vastgesteld uitvoeringsvoorschrift be
treffende de invordering van de premie, be
doeld in artikel 17, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of met 
geldboete van ten hoogste duizend gulden, 
voor zoover de Secretaris-Generaal zulks in 
een uitvoeringsvoorschrift als strafbaar feit 
aanduidt. 

II. 
In artikel 31 wordt na het cijfer 24 inge

voegd ,, , 24a". 
III. 

In artikel 36, lid 2, zooals gewijzigd bij 
Bçsluit No. 152/1942, komen in plaats van 
de woorden "30 Juni 1943" de woorden "30 
Juni 1944". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, met dien verstande, dat 
artikel .f, onder III, in werking treedt met 
terugwerkende kracht vanaf 30 Juni 1943. 

Amsterdam, 21 Juli 1943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z. , VERWEY . 
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21 Juli 1943. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit No. 217/1941 (Derde Uit
voeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbesluit). (Verordeningenblad, 

Aflevering 21.) 
Op grond van § 1 der Verordening No. 

23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. · 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In artikel 13 van het Besluit No. 217/1941 

(Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie. 
kenfondsenbesluit), zooals laatstelijk gewij
zigd bij Besluit No. 153/1942, worden de 
woorden "1 Juli 1943" telkens vervangen 
door de woorden "1 Juli 1944". In den Duit
schen tekst worden voorts de woorden "30. 
Juni 1943" vervangen door de woorden "30. 
Juni 1944". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
vanaf 30 Juni 1943. 

Amsterdam, 21 Juli 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

0
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21 Augustus 1943. DECREET van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot wijzigin& en aan
vulling van het Decreet No. 186/1940, 
houdende oprichting van de Stichting 
,,Winterhulp Nederland". (Verordenin
genblad, Aflevering 22.) 

Artikel 1. 
Artikel 5 van het Decreet No. 186/1940, 

houdende oprichting van de Stichting "Win
terhulp Nederllmd" wordt als volgt gewij
zigd en aangevudl: 

I. 
Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
"Het bestuur der Stichting berust bij den 

Directeur-Generaal. De Algemeene Reken
kamer houdt toezicht op het financieel be
leid van de Stichting en controleert in het 
bijzonder, dat de opgebrachte middelen niet 
dan voor het doel der Stichting worden be
steed en dat het beheer der Stichting zoo 
zuinig mogelijk wordt gevoerd." 

Il, 
Het derde lid vervalt. Het vierde en vijf

de lid wordt respectievelij k derde en vierde 
lid. 

III. 
In het viere lid (vroeger vij fde lid) ver

vallen de woorden "en van de Financieele 
Commissie". ' 

Artikel 2. 
De bepalingen van dit decreet hebben 

kracht van wet in den zin van .het tweede 
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lid van § 1 der Verordening No. 3/1940 over 
de uitoefening van de regeeringshevoegd
heden in Nederland. 

Artikel 3. 
Dit decreet treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 Augustus 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

2z Augustus z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging van de Verordening No. 34/1940 
betreffende het verduisteren. (Verorde
ningepblad, Aflevering 22.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Aan § 5 van de Verordening No. 3411940 
betreffende het verdusiteren, zooals gewij
zigd bij de Verordening No. 3 /1941, worden 
de woorden ,, , voor zoover niet het Luft
gaukommando Holland anders bepaalt" toe
gevoegd. 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 
~ den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche aebied, 

SEYSS-INQUART. 

:zz Augustus z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 

· Nederlandsche gebied, houdende aan
vulling van de Dierenarfsenverordening. 
(Verordeningenblad, Aflevering 22 .) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1 . 

In de Dieienartsenverordening (Verorde
ning No. 16/r942) wordt na Hoofdstuk II, 
Afdeeling V, een Afdeeling Va ingevoegd, 
luidende ais volgt : 

,,AFDRELING Va. 

Bepalingen, betrekking hebbende op de af
dBf;lingen IV en V -

Artikel 31a. 
(1) -De President van de Nederlandsche 

Dierenartsenkamer kan, voor zoover zulks 
ter voorbereiding van zijn beslissingen nood
zakelijk is, gety igen hoeren of laten hoeren. 

(2) Ieder die door of vanwege den Presi-
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dent als getuige of deskundige is opgeroepen, 
is verplicht aan die oproeping gevolg te geven 
en getuigenis af te leggen of zijn diensten als 
deskundige te verleenen. De artikelen :.n7, 
218 en 2HJtVan het Wetboek van Strafvorde
ring zijn toepasselijk. De getuige oi deskun
dige, die niet verschijnt, kan op bevel van 
den President worden voorgeleid. 

(3) De President kan de getuigen en des
kundigen onder eede hoeren of laten hooren, 
mits zij den leeftijd van zestien jaren hebben 
bereikt. Hij beëedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 

.zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zij n geweten zal vervullen. 

De getuigen en deskundigen zijn verplicht 
den eed af te leggen. 

(4) De bepalingen der wetten van 1 7 
Juli 19II (Staatsblad No. 215) en van 28 
April 1916 (Staatsblad No. 174} zijn toe
passelijk. 
• (5) Indien de getuige bij zijn verhoor 

zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of den van hem gevor
derden eed, verklaring of belofte af te leggen, 
ka~ de President, zoo hij dit in het belang 
van het onderzoek noodzakelijk acht, den 
getuige een geldboete opleggen van ten 
hoogste duizend gulden. Artikel 23, lid 2, is 
van dienovereenkomstige oepassing. 

(6) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverlangd schadeloosstelling van de 
Nederlandsche Dierenartsenkamer, door den 
President te begroeten ove.reenkomstig de 
artikelen 61 , 63, 65 en 66 van het Tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkoniging. 

's-Gravenhage, .:u Augustus 1943 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

2z Augustus 19"43. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe • 
ment van Justitie b etreffende het ge
bruik van rechtsmiddelen in strafzaken. 
(Verordeningenblad, Aflevering 22 .) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel x. 
De Wet op de regterlijke organisatie en 

het beleid der justitie wordt gewijzigd als 
volgt : 

I. 
In artikel 44 vervalt het tweede lid en in 

het derde lid wordt het woord "andere" ver
vangen door het woord "hun" en de woorden 
,,vijf gulden" door "f 25". 
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II. 
Na artikel 96 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 96a: • 
,,Artikel 96a. 

In strafzaken kan de verdachte tegen ar
resten en vonnissen geen b eroep in cassatie 
instellen, indien in de einduitspraak: 

r. geen straf of maatregel werd opgelegd; 
2. geen andere straf of maatreg~l werd op-

gelegd dan: 
a. geldboete van ten hoogste f 100; 
b. berisping ; ..-
c. teruggave aan ouders of voogd zonder 

toepassing van eenige straf; 
en kan het openbaar ministerie, afgezien van 
het geval van "cassatie in het belang der 
wet", geen beroep in cassatie instellen, in
dien voor de einduitspraak: 

r. geen straf of maatregel werd gevor
derd; 

2. geen andere straf of maatrege\ werd 
gevorderd, dan een van de drie bovenge
noemde." 

Artikel 2. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing op een bij 

eenig gerecht vóór dit tijdstip aanhangig ge
worden zaak. 

Apeldoorn, 21 Augustus 1943. 
S.-G. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

30 Juli z943. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen v a:-i 
Finan"iën en van Justitie tot wijziging 
van het Besluit op de materieele oo·t· 
logsschaden. (Verordeningenhlad, Afle
vering 22.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 ,van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Het Besluit op de matetieele oorlogsscha

den (Besluit No. 221/1940, zooals gewijzigd 
bij Besluit No. 18/1942) wordt als volgt ge
wijzigd en aangevuld : 

I. 
In artikel 1,1, lid 2, tweeden volzin, ver

vallen de woorden "en wel voor zooveel zij 
betrekking hebben op schade aan gebouwde 
onroerende goederen, in de gemeenten Rot
terdam en Middelburg gelegen, gedurende 
den tijd van ten hoogste vijf jaren en voor 
zooveel zij betrekking hebben op schade aan 
gebouwde onroerende goederen, in de overige 
gemeenten gelegen, gedurende d en tijd van 
ten hoogste drie jaren". 

II. 
Artikel 19, lid 1, wordt gelezen als volgt: 
,,(1) Indien uit feiten, waarmede bij de 

vaststelling of bij de uitbetaling der bijdrage 

73 

geen rekening was gehouden, blijkt, dat een 
bijdrage overeenkomstig dit besluit geheel 
of gedeeltelijk ten onrechte is toegekend of 
is uitbetaald, kan de toekenning worden her
zien en het ten onrechte uitbetaalde bedrag: 
worden teruggevorderd." 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dai::; 
zijner afkondiging. 

Deventer l . r 
Apeldoorn f , 3° Ju 1 1943-

Wnd. S.-G. Dep. v . Financiën, 
M, ROST VAN TONNINGRN, 

S.-G. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

N °. 81. 

30 Juli 1943. BESLUIT van de Secretaris -
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, houdende wij
ziging van het Btsluit No. 150/1941 b e • 
treffende Duitsche effecten. (Verorde
ningenblad, Afleverini,: 22.) 

ÜP. grond van artikel 80 van het Devi"::zen
besluit 1941 (Besluit No. 6311941 , zooah ge 
wijzigd bij Besluit No. 56/1943) en in over-
eenstemming m et de §§ 2 en 3 der Veror
dening NÓ. 3/rg4o van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederland&che gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
Aan artikel 3 van het Besluit No. 150/1941 

betreffende Duitsche effe, t en worden twee 
nieuwe leden toegevoegd, luidende als volgt: 

,,(2) Ten aanzien van effecten , weli<:e 
anders dan in onderling verkeer in het bin-

nland worden ontvangen, wordt de ver
lë aring van geen bezwaar, bedoeld in het 
eerste lid, geacht t e zijn afgegeven, indien 
binnen veertien werkdagen nadat de opgave 
van .de l'lummers, voorgeschreven in artikel 
2, aan het Deviezeninstituut is ingezonden, 
van dit instituut geen bericht is ontvangen, 
dat tegen het afgeven van zoodanige ver
klaring bezwaar bestaat. 

(3) T en aanzien van effecten, welke an
ders dan in onderling verkeer in het b innen
land worden ontvangen , kan tot een hande
ling, als bedoeld in lid 1, ook reeds tijdens 
den in lid 2 genoemden termijn, evenwel 
niet na ontvangst van het daarbedoeld e be
richt, worden' overgegaan, indien verzekerd 
is, dat ingeval later een zoodanig bericht 
wordt ontvangen, de handeling en haar ge
volgen ongedaan kunnen worden gemaakt ... 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag: 
zijner afkondiging. · 

Deventer, 7 Augustus 1943. 
Wnd. S.-G. Dep. v . Financiën, 

M . ROST VAN TONNINGEN. 

S .-G. Dep. v . H. , N. enS., H.M. HIRSCHFELD . 
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N°. 82. 

z3 Augustus z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 

' Scheepvaart en van Financiën, houden
de intrekking van het Besluit No. 147/ 
1940 betreffende het betalingsverkeer 
met de Italiaansch-Albaneesche Tol
unie. (Verordeningenblad, Aflevel'ing 
22.) 

Op grond van artikel 49 van het Deviezen
besluit 1941 (No. 63) en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/t940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Neóerlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1 . 

Het Besluit No. 147/1940 betreffende het 
betalingsverkeer met de Italiaansch-Alba
neesche Tolunie wordt ingetrokken. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1943. 
S.-G. Dep. v. H., N. enS., H.M. HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. Dep. v. Financiën, 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

N°. 83. 

z September z943. DERDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nedèrlandsche gebied tot 
wijziging en aanvulling van de Veror
dening No. 100/1941, houdende buiten
gewone maatregelen voor de kustver
dediging. (Verordeningenblad, Afleve
ring 23.) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van -de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

, Artikel r. 
Artikel 1 der Verordening No. 100/1941, 

houdende buitengewone maatregelen voor 
de kustverdediging, zooals gewijzigd bij Ver
ordening No. 44/I943, wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

I. 
In het eerste lid vervalt het woord "als

mede" en worden na het woord "kustge
bied" ingevoegd de woorden "alsmede de 
landstrook aan het Noordzeekanaal, als be
doeld in het derde lid". 

II. 
Een nieuw derde lid wordt toegevoegd, lui

dende als volgt: 
,,(3) De landstrook aan het Noordzee

kanaal wordt begrensd: 
1) aan de oost- en westzijde door het 

kustgebied, als bedoeld in het tweede lid; 
2) aan de noordzijde door een lijn, welke 

loopt als volgt: van het Noord-Hollandsch 
kanaal ten noorden van Het Schouw langs 
den weg over Landsmeer naar Den Ilp tot 
aan de gemeentegrens van Landsmeer; langs 
deze grens in westelijke richting tot de ge-
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mee;,tegrens van Oostzaan; in rechte rich
ting tot aan _het wegkruispunt in Oostzaan; 
langs den weg Oostzaan, Zaandam, op den 
oostelijken oèver van de Zaan tot aan de 
spoorbrug ten noorden van Zaandam; langs 
deze spoorbrug; langs den weg Zaandam, .. 
Koog a/d Zaan tot aan het kruispunt met de 
gemeentegrens van Koog aid Zaan; langs 
deze grens tot aan het kruispunt met de 
gemeentegrens van Westzaan; langs deze 
grens tot aan het kruispunt met den weg 
Zaandijk, Westzaan, Heemskerk; langs de
zen weg tot het kruispunt ·met de westelijke 
gemeentegrens van Assendelft; langs deze , 
grens en de noordelijke gemeentegr,:,ns van 
Beverwijk; 

3) aan de zuidzijde door een lijn, welke 
loopt als volgt: , van het snijpunt van het 
Merwedekanaal met de gemeentegrens van 
Amsterdam, langs deze grens aan de west-
zijde, tot aan het snijpunt van de spoorlijn 
Amsterdam-Haarlem; verder langs deze 
spoorlijn in westelijke richting." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, .1 September 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

z September z.943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreifende 
schoolverzuim op Duitsche scholen. 
(Verordeningenblad, Aflevering 23.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Bij een onder den Rijkscommissaris voor 
· het bezette Nederlandsche gebied ressor
teerende Duitsche school treedt bij toepas
sing van artikel 19 van de Leerplichtwet het 
hoofd der school in de plaats van den inspec
teur en de commissie tot wering van school-
verzuim. 

Artikel 2. 

Met betrekking tot het vervolgen en het 
vonnissen van een overtreding, als bedoeld 
in de artikelen 'l.! en 24 van de Leerplicht
wet, is Afdeeling III der Verordening No. 
99/1942 betreffende strafbevelen, strafbe
schikkingen en aan kosten onderworpen 
waarschuwingen van toepassing, ook dan, 
indien de leerlingen niel van Duitsche na
tionaliteit zijn. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 1 Septernbf!r 1943 

De Rijkscommissaris "oor het bezette 
Nederlandache gebied, 

SEYSS-iNQUART. 
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N°.85. 

5 Augustus x943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie betreffende toezicht op 
minderjarige . (Verordeningenblad, Af
levering 23 .) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
(1) Hij die nalatig is over een minder

jarige beneden den leeftijd van achttien ja
ren, die onder zijn wettig gezag staat öf aan 
zijn zorg, opleiding of waakzaamheid is toe
vertrouwd, het vereischte toezicht te houden, 
wordt, indien de minderjarige een strafbaar 
feit begaat, dat door behoorlijk toezicht had 
kunnen worden voorkomen, gestr_aft met ge
vangenisstraf san ten hoogste vijf jaren 1 of 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of met geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden. 

(2) Het strafbare feit is een mis1lri3f. 
Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondigiug. 

Apeldoorn, 5 Augustus 1943. 
S .-G. Dep. v. justitie, SCHRIEKE: 

3 Augustus x943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende een be
perking van de uitkeering van zieken
geld. (Verordeningenblad, Aflevering 
23.) 

Öp grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 11940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het ziekengeld bedraagt tot nader ord-~r 
in afwijking van de bepalingen van artikel 
37, eerste lid, van de Ziektewet gedurende 
de eerste zes betaaldagen 50% van_het dag
loon van den verzekerde. Indien de onge
schiktheid tot we,·:ren langer duurt dan vier 
weken, verkrijgt de ·,·erzt·kerde achteraf een 
verhooging van het zic>kengeld g<'durende de 
eerste zes betaaldagen tot 80% van het 
dagloon uitbetaald. 

Artikel 2. 

(1) Tot nader order zijn de yolgénd-! 
bepalingen - ,,ran de z ;ektewet niet van toe
passing: 

1) Artikel ::,7, tweede lid, derde en vier 
de volzin; 

2) Artikel 38, eerste li, letter -a en b; 
3) Artikel 100, eerste lid, letter a tot en 

met bepaalt"· 
4) " Artikel ~24, eerste lid. 
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(2) Dit geldt tevens voor regelingen, 
die op grond van deze bepalingen tot <luwer 
werden getroffen. 

Artikel 3. 
De op grond van ue bepalingen van de 

artikelen 6q, tweede lid, en n7, tweede lid, 
van de Ziektewet v~rl<·~Pde vergunninge,1, 
verliezen hun kracht met het in werking 
treden van dit besluit. 

Artikel 4. 
(1) Dit besluit treedt op den t weeden 

dag na· dien zijner afkondiging in werking. 
(2) Het is niet van toepa~sing -op de op 

den dag van afkondiging bereids aange,;an
gen uitkeeringen. 

Amsterdam, 3 Augustus 1943. 
Wnd. ~-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

N°. 87, 

as Septembe; 1943. INSTRUCTIE van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
ambtsperiode van tijdelijk aangestelde 
ambtenaren. (Verordeningenblad, Afle
vering 24.) 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 137/1940 betreffende de regeEng van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzielle Ver
hältnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beëedigde per
sonen, bepaal ik : 

Artikel 1. 

De ambtsperiode van in actieven dienst 
zijnde . ambtenaren, die op gmnd van een 
rechtsvoorschrift - die van publiekrechte
lijke lichamen inbegrepen - voor den duur 
van een bepaalden tijd zijn benoemd en na 
afloop van dezen tijd voor de voortzetting 
van hun functie herbenoemd moeten wor
den, wordt, voor zoover de bevoegde autori
teit hen geen ontslag verleent, verlengd tot 
en met 31 Maart 1944. 

Artikel< 2. 

Deze instructie treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

N°. 88 

a5 September x943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging e~ aanvulling der Verordening No. 
u6/1942 ter bespoediging van het in- en 
uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer. (Verordeningen
blad, Aflevering 24.) 

Op"grond van§ 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W-B. I, blz. 778) bepaal ik : 



Artikel 1. 

De Verordening No. u6/x942 ter bespoe
diging van het in- en uitladen bij het spoor
weg- en binnenscheepvaartverkeer wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. 
Aan artikel 2 wordt een nieuw zesde Üd 

toegevoegd, luidende als volgt: 
,,(6) . Indien ten aanzien va_n de~ belas

ting- ·of douanedienst voorschriften m acht 
genomen moeten worden, rust op den ver
voerder de plicht dezelve na te komen dan 
wel zorg te dragen, dat deze worden nage
komen." 

Artikel 4, ee~ste lid, wordt gelezen als 
volgt : 

(1) De ter uitvoering van de a~tike!fn 
1 ;'n 2, eerste tot en met vijfde lid, noodza
kelijke voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat en de ter uitvoering van artikel 
2, zesde lid, noodzakelijke voorschriften door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën uitgevaardigd." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. , 

:15 September z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voer het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
aanzegging van de opeischbaarheid van 
niet door hypotheek gedekte geldvorde
ringen van joodsche natuurlijke of 
rechtspersonen of vereenigingen van 
personen. (Verordeningenblad, Afleve-' 
ring 24.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

De bepalingen der Verordening No. 3 7/ 
1943 betreffende de aanzegging van de op
eischbaarheid van door hypotheek gedekte 
geldvorderingen van joodsche natuurlijke of 
rechtspersonen of vereenigingen van perso
nen zijn van overeenkomstige toepassing op 
niet door hypotheek gedekte geldvorderin
gen van elke soort. 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche-gebied: 
SEYSS-INQUART. 
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25 September z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
sociale ver:iekering , van Duitschers. 
(Verordenini~enblad, Aflevering 24.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland v~n 18 
Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal 1k: 

Artikel 1. 

De in de bijlagen bekendgemaakte Ver-
ordeningen: .. 

1) van den Ministerraad voor de RtJks
verdediging betreffende de sociale verzeke
ring in de bezette gebieden van 4 Augustus 
1941 (R.W.B. I, blz. 486) (Bijlage I), __ 

en . 
2) van den Rijksminister van Arbeid v:3n 

10 Februari 1943 (R.W.B. 1, blz. go) tot uit
voering en aanvulling van de onder 1 ge
noemde verordening (Bijlage 11) 
zijn van toepassing, voor zoover zij op het 
bezette Nederlandsche gebied betrekking 
hebben, met inachtneming van de volgende, 
in overeenstemming met den Rijksminister 
van Arbeid uitgevaardigde bepalingen. 

Artikel 2 . 

(1) De Rijksminister van Arbeid oefent 
de hem bij de in artikel 1 genoemde veror
deningen toegekende bevoegdheden uit, voor 
zoover deze het bezette Nederlandsche ge
bied betreffen, in overeenstemming met den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. 

(2) De Rijkscommissaris (Commissaris
Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden) 
neemt de beslissingen, bedoeld jn het eerste 
lid 'van artikel 3 van de Verordening van 10 

Februari 1943. 
Artikel 3. 

(1) Als Duitsche ondernemer in den zin 
van den tweeden volzin van het eerste lid 
van artikel 1 van de Verordening van 4 
Àugustus 1941 wordt beschouwd een onder
neming, welke onder Duitsche leiding staat 
en na 10 Mei 1940 is ingericht voor tijdelijke 
werkzaamheid, in het bijzonder ten dienste 
van de oezetting. 

(2) De voorschriften van de Nederland
sche sociale verzekering zijn van toepassing 
op Duitschers, die reeds vóór 10 Mei 1940 in 
Nederland woonden en sindsdien noch zich 
in het Duitsche Rijk vestigden, noch rechts
geldig bijdragen voor de Duitsche sociale 
verzekering hebben betaald, voor zoover zij 
niet werkzaam zijn bij eei:i Duitschen onder
nemer in den zin van het eerste lid . . 

(3) Duitsche rs, waarop volgens het 
tweede lid de voorschriften van de Neder
landsche sociale verzekering van toepassing 
zijn, hebben het recht zich te verzekeren: 

1) bij de ziekte- en ziekenfondsverzeke
ring, geregeld in de wetten v:ui het Duitsche 
Rijk; 

2) of bij de ziekte-, ziekenfonds- en ren-
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teverzekering, geregeld in de wetten van het 
Duitsche Rijk; 
de uitoefening van dit recht heeft tevens de 
verplichting tot betaling van een bijdrage 
aan den "Reichsstock für Arbeitseinsatz" tot 
gevolg, voor zoover niet volgens de algemeene 
bepalingen van de wetten van het Duitsche 
Rijk vrijheid van betaling van de bijdrage 
bestaat. 

(4) Een verklaring, als bedoeld in het 
derde lid, dient door den verzekerde aan de 
Duitsche "Krankenkasse" te 's-Gravenhage 
te worden verstrekt, welke daarna de ver
eischte maatregelen neemt. Indien een ver
zekerde van het recht van keuze, als bedoeld 
in het derde lid, gebruik maakt, begint zijn 
verzekeringsplicht ten aanzien vàn de geko
zen soort van verzekering volgens de bepa
lingen van de wetten van het Duitsche Rijk 
met gelijktijdige opheffing van zijn verzeke
ringsplicht of verplichte verzekering volgens 
het Nederlandsche recht, met ingang van het 
begin van de kalendermaand, volgende op de 
maand, waarin de verklaring door de Duit
sche "Krankenkasse" is ontvangen. De werk
gever is verplicht de geheele of gedeeltelijke 
premies te betalen, welke hem volgens de 
bepalingen van de wetten van het Duitsche 
Rijk zijn opgelegd. 

Artikel 4. 
Met betrekking tot de bepalingen, als be

doeld in artikel 1, tweede lid, letter a, van 
de Verordening van 10 Fel;,ruari 194), blij
ven bijzondere regelingen volgens :i 363a 
van de "Reichsversicherungsordnung" voor 
bepaalde groepen van binnenlandsche ar
beidskrachten volgens welke deze arbeids
krachten alsmede hun gezinsleden in geval 
van ziekte prestaties van de Duitsche "Kran
kenkasse" te 's-Gravenhage genieten, onaan
getast. 

Artikel 5. 
~ 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging met terugwer
kende kracht vanaf 1 Januari 1941. 

(2) Voor zoover de sociale verzekering 
tot dusverre op andere wijze werd uitge
voerd, blijft deze regeling tot 1 Juli 1943 
gelden. 

's-Gravenhage, 25 September 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

BIJLAGE I. 
VERORDENING betreffende de sociale 

verzekering in de , bezette gebieden van 
4 Augustus 1941 (Rijkswetblad, jaar
gang 1941, deel I, blz. 486, verschenen 
13 Augustus 1941.) 

De Ministerraad voor de Rijksverdediging 
bepaalt met kracht van wet: 

AFDEELING I. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 

(1) De voorschriften van de Duit:9che 
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sociale verzekering zijn van toepassing op de 
in het bezette gebied werkzaam zijnde Duit
schers, met inachtneming van de uitzonde
ringen, welke volgen uit de onderstaande be
palingen. Dit is niet van toepassing op Duit
schers, die reeds vóór de bezetting in deze 
gebieden woonden, tenzij zij bij een Duit
schen ondernemer werkzaam zijn of gedu
rende den tijd na de bezetting reeds bijdra
gen hebben betaald aan de Duitsche sociale 
verzekering. 

(2) Voor zoover de voorschriften van de 
Duitsche sociale verzekering van toepassing 
zijn op de Dutischers, als bedoeld in het eer
ste lid, zijn op hen tevens de voorschriften 
betreffende de betaling van bijdragen aan 
den "Reichsstock für Arbeitseinsatz" van 
toepassing. / 

(3) Bij toepassing van de voorschriften 
van de Duitsche sociale verzekering op de 
personen, bedoeld in het eerste lid, wordt het 
bezette gebied niet als buitenland be
schouwd. 

(4) De Rijksminister van Arbeid wijst, 
zoo noodig in overeenstemming met de be
trokken Hoogste Rijksorganen ( Oberste 
Reichsbehörden), de voor de uitvoering van 
de Duitsche socialé verzekering in het be
zette gebied bevoegde risicodragers en over
heidsinstanties op het • gebied der sociale 
verzekering aan. 

Artikel 2. 

De verzekeringsplicht, alsmede de hoogte 
en de verdeeling der bijdragen worden vol
gens de voor de verzekerden in het Duitsche 
Rijk (in de gedaante van vóór de aansluiting 
van Oostenrijk - Altreich -) geldende 
voorschriften beoordeeld. Indien evenwel 
Duitschers laatstelijk voor het begin van hun 
werkzaamheid in het bezette gebied, in de 
Sudeten-Duitsche gebieden cf in de Rijks
gouwen van het voormalige Oostenrijk werk
zaam waren, dan wordt hun verzekerings
plicht en de vrijstelling daarvan geregeld 
volgens de ir.. deze gebieden geldende bij
zondere voorschriften. 

AFDEELING II. 

Ziekte- en ziekenfondsverzekering 
(Krankenversicherung). 

Artikel 3. 
(1) De geneeskundige en tandheelkun

dige verzorging in de bezette gebieden wordt 
door de Duitsche Vereeniging van Zieken
fondsartsen en de Duitsche Vereeniging van 
Ziekenfondstandartsen gewaarborgd. Deze 
wordt, zoo mogelijk, door Duitsche artsen 
en tandartsen uitgevoerd. Voor zoover de 
militaire belangen zulks veroorlooven, kan 
de geneeskundige en tandheelkundige be
handeling door officieren van Gezondheid 
en door tandartsen van de Weermacht met 
gebruikmaking van de installaties van de 
Weermacht geschieden. De Duitsche Ver
eeniging van Ziekenfondsartsen en de Duit
sche Vereeniging van Ziekenfondstandartsen 
betalen aan de officieren van Gezondheid 
en de tandartsen van de Weermacht voor de 



ambulante g!':neeskundige en tandheelkun
dige behandeling het in de ziekenfondsprac
tijk gebruikelijke honorarium. 

(2) Als vergoeding voor de door de Weer
macht bij de ambulante geneeskundige be
handeling ter . beschikking gestelde insta!-
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- laties voor het onderzoek en de behandeling, 
alsmede voor de uit de voorraden van de 
Weermacht te verstrekken genees- en heel
middelen en alle andere niet tot de genees
kundige behandeling behoorende prestaties 
op het gebied van de ziekenverzorging, dient 
de bevoegde risicodrager voor ziekte- en 
ziekenfondsverzekering (l<.rankenversiche
rung) voor ieder geval van behandeling, on
geacht deszelfs duur, aan de Weermacht de 
somma van RM. 2.50 te betalen. In geval 
van .opneming van een verzekerde in een 
hospitaal dient de risicodrager voor ziekte
en ·ziekenfondsverzekering (Krankenversi
cherung) aan de Weermacht een bedrag te 
betalen van Rl\lI 3.50 voor i_ederen dag der 
behandeling in het hospitaal. In dit bedrag 
is tevens de vergoeding voor de geneeskun
dige behandeling in het hospitaal begrepen. 

(3) Als vergoeding voor de door de 
· Weermacht bij de tandheelkundige verzor

ging ter beschikking gestelde inrichtingen 
voor onderzoek en behandeling, alsmede voor 
alle niet tot ·de tandheelkundige behandeling 
behoorende, uit de voorraden der Weermacht 
te verrichten prestaties (geneesmiddelen, in
jectiemiddelen, verbandmiddelen en ander 

.materiaal) dient de Duitsche Vereeniging 
van Ziekenfondstandartsen voer ieder geval 
van behandeling, ongeacht deszelfs duur, aan 
de Weermacht een somma van RM x,- te · 
betalen. 

(4) De noodzakelijke bepalingen betref
fende de uitvoering van de leden x tot en met 
3, in het bijzonder betreffende de afrekening 
van de Weermacht met de risicodragers voor 
ziekte- én ziekenfondsverzekering (Kranken
versicherung) en de Duitsche Vereeniging 
van Ziekenfondstandartsen, alsmede betref
fende het legitimatiebewijs van de verzeker
den tegenover de behandelende officieren 
van Gezondheid en tandartsen van de Weer
macht, vaardigt de Rijksminister van Ar
beid uit in overeenstemming met het Opper
commando van de Weermacht. 

(s) De prestaties van de ziekte- en zieken
fond~verzekering (Krankenversicherung), 
welke niet vermeld ·zijn in ie leden x tot en 
met 3, worden, voor zoover deze niet dom; 
de bevoegde Duitsche risicodragers voor de 
ziekte- .en ziekenfondsverzekering (Kranken
versicherung) zelf kunnen worden verricht, 
op hun verzoek door de buitenlandsche risi
codragers voor de sociale verzekering, als-
mede zoo noodig door de civiele Rijksorga
nen (Reichsbehörden), die voor het betref
fende gebied bevoegd zijn, toegekend. 

AFDEELING III. 

Ongevallenver.zelcering. 

Artikel 4. 
De "Reichsunfallversicherung" omvat alle 

personen, die in den zin van het eerste lid 
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van artikel x werkzaam zijn. Zij is verder van 
toepassing op de volgens· de voorschriften 
van de sociale verzekering van het Duitsche 
Rijk verzekerde andere Duitschers, die in 
het bezette gebied verblijf houden en niet 
reeds vóór de bezetting in deze gebieden 
hebben gewoond. 

AFDEELING IV. 

Renteverzekering v\În arbeiders. 
(Arbeiter und Angestellte.) 

Artikel 5. 
(x) Uitreikingsbureau's voor quitanties 

van de invaliditeitsverzekering en voor de 
verzekeringskaarten van de "Angestellten
versicherung" zijn alle bureau's, welke in het 
Duitsche Rijksgebied bevoegd zijn voor de 
uitreiking van deze kaarten, alsmede de in 
de bezette gebieden opgerichte bijkantoren 
van de Duitsche "Krankenkassen". 

(2) De contributiezegels kunnen van 
iedere instantie, welke tot afgifte van con
tributiezegels in het Duitsche Rijk bevoegd 
is, van de in de bezette gebieden gevestigde 
bijkantoren van de Duitsche "Krankenkasse" 
worden betrokken. Voor zoover in de afzon
derlijke bezette gebieden een "Deutsche 
Dienstpost" bestaat, geschiedt de verkoop 
van deze zegels ook aldaar. 

AFDEELING V. 
Procedure. 

• Artikel 6. 
Indien twijfel bestaat of een dienstbetré'k

king in het bezette gebied onderworpen is 
aan bepalingen van de sociale verzekering 
van het Duitsche Rijk of welke risicodrager 
voor de uitvoering van de Duitsche sociale 
verzekering bevoegd is, beslist het "Reichs
versicherungsam~"· 

Artikel 7. 
(x) De buitenlandsche risicodragers in 

de bezette gebieden dienen aan de Duitsche 
risicpdragers, de Duitsche Vereeniging van 
Ziekenfondsartsen en de Duitsche Vereeni
ging van Ziekenfondstandartsen op hun ver
zoek iedere juridische en administratieve 
hulp te verleenen; zij dienen, indien nood
zakelijk, hun inrichtingen voor geneeskun
dige,~handeling, ziekenhuisverpleging en de 
verstrèkking van genees- en heelmiddelen 
tegen een redelijke vergoeding ter beschik
king te stellen. De bevoegde Duitsche risico
dragers, de Duitsche Vereeniging van ·zie
kenfondsartsen en de Duitsche Vereeniging 
van Ziekenfondstandartsen kunnen aangaan
de de hoogte der vergoeding met de buiten
landsche risicodragers en de organisaties van 
artsen en tandartsen overeenkomsten aan- · 
gaan, welke goedkeuring van den Rijksmi
nister van Arbeid of van de door hem be
paald~ instantie behoeven. 

(2) De voor de sociale verzekering in de 
bezette gebieden bevoegde buitenlandsche 
instanties en gerechten verleenen aan de ri
sicodragers en overheidsinstanties van de ' 
Duitsche sociale verzekering juridische en 
administratiève hulp. 
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AFDEELING VI. 

Slotbepalingen. 

Artikel 8. 
De Rijksminister van Arbeid vaardigt de 

ter uitvoering en aanvulling van deze ver
ordening noodzakelijke rer.hts- en admi
nistratieve voorschriften uit in overeenstem
ming met de betrokken Hoogste Rijksorga
nen (Oberste Reichsbehörden); hij kan de 
toepasselijkheid van de Duitsche sociale ver
zekering en van de bepaling~ over de ver
plichting tot bijdrage aan den "Reichsstock 
für Arbeitseinsatz" in de bezette gebieden 
tot andere groepen van personeq, in het bij
zonder tot de burgers van verbonden of neu
trale staten uitst rekken en maatregelen ne
men tot opheffing van onbillijkheden. De 
Rij ksminister vai;i Arbeid kan bovendien in 
overeenstemming met den Rijksprotector 
van Bohemen en Moravië bepalingen vast
stellen betreffende de sociale verzekering 
van de in de bezette gebieden werkzame 
staatsburgers van het Protectoraat Bohemen 
en Moravië. 

Artikel 9. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

met ingang van 1 Januari 1q4r. Zij is niet 
van toepassing in het Gouvernement-Gene
raal en in de bezette gebieden, waarin de 
Duitsche sociale verzekering is ingevoerd. 

(2) De Verordening betreffende de ziek
te- en ziekenfondsverzekering (Krankenver-
sicherung) in het buitenland van 26 OctobeÎ-
1939 (Rijkswetblad I, blz. 2175) treedt met 
ingang van 1 Januari 1941 buiten werking. 
De op grond van deze verordening uitgevaar
digde Decreten van den Rijksminister van 
Arbeid betreffende de bevoegdheid van de 
risicodragers voor ziekenverzekering met 
betrekking tot de uitvoering van de ziekte
en ziekenfondsverzekering (Krankenversi
cherung) in de bezette gebieden blij.ven van 
toepassing, met dien verstande, dat deze be
trekking hebben op de personen, waarop 
deze verordening van toepassing is. 

Berlijn, 4 Augustus 1941. 

De Voorzitter van den 
Ministerraad voor de Rijksverdediging 

en 
de Gemachtigde voor he t Vierjarenplan 

G ö RING, Rijksmaarschalk. 
De Rijksminister en Chef van de 

Rijksk:u,selarij, 
Dr. L l\.MMERS. 

BIJLAGE II. 

VERORDENING tot uitvoering en aanvul
ling van de Verordening betreffende de 
sociale verzekering in de bezette gebie
den van ro Fehrnari 1943 (Rijkswet
blad, jaargang 1943 . Deel I, blz. 90, ver
schenen 12 Februari 1943.). 

Op grond van artikel 1, vierde lid, en van 
artikel 8 van de Verordening betreffende de 
sociale verzekering in de bezette gebieden 
van 4 Augu~tu~ 1941 (Rijkswetblad I, blz. 
486) wordt in overeenstemming met den 
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Chef van het Oppercommando van de Weer
' macht, den Rijksminister van ·Binnenland
sche Zaken, den Rijksminister voor de be
zette Oostelijke gebieden, den Rijksprotec
tor van Bohemen en Moravië, den Rijks
commissaris voor het bezette Noorsche ge
bied en den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied bepaald; 

Artikel z. 

Ad artikel 1, eerste en tweede lid, en arti
kel 8. 

(1) De in de bezette gebieden voor de 
sociale verzekering der Duitschers .geldende 
bepalingen van de Verordening betreffende 
de sociale verzekering in de bezette gebieden 
van 4 Augustus 1941 (in het vervolg "ver
ordening" genoemd) zijn ook van toepassing 
op de in de bezette gebieden werkzaam 
zijnde 

a) Volksduitschers uit de ingelijfde ge
bieden in het Oosten en de door den "Reichs
führer SS", ,.Reichskomrnissar für die Fes
tigung deutschen Volkstums", volgens arti
kel 6, tweede lid, van de Verordening betref
fende "die Deutsche Volksliste" en het Duit
sche staatsburgerschap in de ingelijfde Oos
telijke gebieden van 4 Maart 1941 (Rijks
wetblad I, blz. n8) speciaal vermelde voor
malige staatsburgers van Polen en Danz1g; 

b) Volksduitschers uit het district Bialy
stok; 

c) Volksduitschers uit het Gouverne
ment-Generaal; 

d) Volksduitschers uit den Elzas, Lo
tharingen en Luxemburg; voor zoover zij in 
deze gebieden een vaste verblijfplaats heb
ben, dan wel in het bezit zijn van een offi
cieele vergunning voor den terugkeer naar 
den Elzas, naar Lotharingen, Luxemburg of 
het Duitsche Rijk (in de gedaante van vóór 
de aansluiting van Oostenrijk - Altreich); 

e) staatsburgers van het Protectoraat 
Bdhemen en Moravië en "Schutzangehörige" 
van niet-Poolschen bloede, die op aanwijzing 
van Duitsche instanties in de bezette gebie
den werkzaam zijn; 

f) vreemdelingen (f>ersonen van vreem
de nationaliteit en staatloozen), d ie Jp aan
wijzing van Duitsche instanties in de bezette 
gebieden werkzaam zijn. 

(2) De in de bezette gebieden ter zake 
van de sociale verzekering van Duitschers 
geldende bepalingen van deze verordening 
zijn niet van toepassing op 

a) de binnenlandsche arbeidskrachten in 
de bezette gebieden, 

b) de niet i~ het eerste lid, onder a , ge
noemde Poolsche arbeidskrachten uit de in
gelij fde Oostelijke gebieden, uit het district· 
Bialystok, uit het Gouvernement-Generaal 
en uit het R ijkscommissariaat Oostland zon
der Wit-Roethenië, 

c) de "Ostarbeiter" (artikel 1 der Ver
ordening betreffende de voorwaarden voor 
den inzet v an "Ostarbeiter" van 30 Juni 
1942 , Rijkswetblad I, blz. 419); 

d) joden en zigeuners. 
De Chefs v an het Duitsche bestuur in de 

bezette gebieden (Rijkscommissarissen, mi-



litaire bevelhebbers) kunnen met toestem
ming van den Rijksminister van Arbeid be
palen, dat de bepalingen der verordening 
ook op andere buitenlandsche werkkrachten 
in de bezette gebieden niet van toepassing 
zijn. 

(3) Met betrekking tot de sociale ver
zekering van de arbeidskrachten uit de in
gelijfde Oostelijke gebieden, het district 
Bialystok, het Gouvernement-Generaal en 
de bezette Oostelijke gebieden, die niet on
der de bepalingen van de verordening val
len, kan de Rijksminister van Arbeid - met 
betrekking tot de arbeidskrachten uit de be
zette Oostelijke gebieden met goedkeuring 
van den Rijksminister voor de bezette Oos
telijke gebieden - bijzondere bepalingen 
vaststellen. Hij kan in bijzondere gevallen 
tot opheffing van onbillijkheden de toepas
selijkheid van de bepalingen van de Duitsche 
sociale verzekering, in het bijzonder van de 
bepalingen betreffénde de ongevallenverze
kering, op andere dan de in het eerste lid 
genoemde personen bevelen, en wel even
êens voor den tijd vóór 1 Januari 1941. 

Artikel 2. 

De verordening is niet van toepassing op 
de werkzaamheid bij bureau's van het De
partement van Buitenlandsche Zaken in de 
bezette gebieden, voor zoover de Rijksmi-

• nister van Arbeid in overeenstemming met 
het Departement van Buitenlandsche Zaken 
niet anders bepaalt. 

Artikel 3. 
(1) I gevallen van twijfel of Duitschers, 

die reeds vóór de bezetting in het bezette 
gebied woonden, werkzaam zijn bij een Duit
schen ondernemer in den zin van artikel 1, 

·eerste lid, tweeden ·volzin der verordening, 
beslist de Chef van het Duitsche bestuur van 
het betreffende bezette gebied. 

(2) De Chefs van het Duitsche bestuur 
in de bezette gebieden kunnen, onder goed
keuring van den Rijksminister van Arbeid, 
nadere bepalingen uitvaardigen ter zake van 
de toepassing van artikel 1, eerste lid, der 
verordening. Zij kunnen met het oog op de 
aanpassing aan de in de afzonderlijke , be
zette gebieden reeds vóór de afkondiging van 
de verordening uitgevaardigde beschikkingen 
betreffende de sociale verzekering van Duit
schers en de met hen gelijkgestelde perso
nen, alsmede ter regeling van de sociale ver
zekering van de grensgangers, met goedkeu
ring van den Rijksminister van Arbeid af
wijkende regelingen treffen. 

Artikel 4. 
Ad artikel 1, vierde lid: 
De bevoegdheid van de risicodragers voor 

de Duitsche sociale verzèkering in de bezette 
gebieden wordt geregeld volgens de navol
gende bepalingen: 

1. In de ziekte- en ziekenfondsverz1::ke
ring (Krankenversicherung) wordt de be
voegdheid van den risicodrager bepaald door 
de Decreten van den Rijksmiflister van Ar
beid, welke op grond van de Verordening 
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betreffende de ziekte-
0

en ziekenfondsverze
kering (Krankenversicherung) in het bui
tenland van 26 October 1939 (Rijkswet blad 
I, blz. 2175) en op grond van artikel 9 der 
Verordening tot dekking van de behoefte aan 
arbeidskrachten voor taken van bijzondere 
staatkundige en politieke beteekenis van 13 
Februari 1939 (Rijkswetblad I, blz. 206) zijn 
uitgevaardigd; de Rijksminister van Arbeid 
kan deze Decreten wijzigen en aanvullen. 
Voor de ziekte- en ziekenfondsverzekering 
(Krankenversicherung) van de verzekerden 
in den mijnbedrijven zijn qe door de "Reichs- · 
knappschaft" volgens het vijfde lid van dit 
artikel aangewezen "Bezirksknappschaften" 
bevoegd. 

2. Ten aanzien van de ongevallenverze
kering gelden de volgende bepalingen: 

a) voor de ongevallenverzekering van 
personen, die in de bezette gebieden in een 
onderneming werkzaam zijn, welke een doch
terinstelling van een in het binnenland ge
vestigde onderneming is, blijft de risicodra
ger voor de Duitsche ongevallenverzekering, 
waarbij de betrokken onderneming in het 
Duitsche Rijk is aangesloten, bevoegd; 

b) voor verzekerden in een onderneming 
in het Duitsche Rijk of in een landbouwbe
drijf is het Duitsche Rijk risicodrager. De 
Rijksminister van Arbeid kan de bevoegd
heid van het Rijk tot andere ondernemingen 
uitstrekken. Voor de uitvoering van de on
gevallenverzekering in ondernemingen van 
het Duitsche- Rijk (met inbegrip van de 
"Deutsche Reichsbahn" en de " D eutsche 
Reichspost'') is het voor de betrokken on
derneming in het Duitsche Rijk bevoegde 
uitvoeringsorgaan bevoegd. Voor de uitvoe
ring van de ongevallenverzekering in land
bouwbedrijven en in de door den Rijksmi
nister van Arbeid volgens den tweeden vol
zin aangewezen ondernemingen is het Duit
sche uitvoeringsorgaan voor de ongevallen
verzekering bevoegd; 

c) voor verzekerden in de ondernemin
gen van de zeescheepvaart of in andere in 
§ 1046 van de "Reichsversicherungsordnung" 
genoemde ondernemingen is de "See-Berufs
genossenschaft" bevoegd; 

d) voor ven:ekerden, die in dienst van 
de Nationaalsocialistische Duitsche Arbei
derspartij, van haar onçierdeelen en organi
saties staan, is deze de risicodrager; 

e) voor alle verzekerden in de bezette 
gebieden, die niet vallen onder de letters a 
tot en met d, is de "Tiefbau-Berufsgenos
senschaft'' te Berlijn de bevoegde risicodra-
ger. _ 

3. Ten aanzien van de invaliditeitsver
zekering zijn bevoegd: 

a) voor tewerkgestelden in de bezette 
Fransche gebieden de "Landesversicherungs
anstalt W estmark" te Saarbrücken; 

b) voor tewerkgestelden in <le bezette 
Belgische en Nederlandsche gebieden de 
,,Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz" 
te Düsseldorf; 

c) voor tewerkgestelden in Noorwegen 
de "Landesversicherungsanstalt Hansestadt 
Hamburg" te Hamburg; 
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d) voor tewerkgestelden in de door de 
Duitsche troepen bezette gebieder: van het 
voormalige J oego-Slavië en Griekenland de 
,.Landesve,sicherungsanstalt Graz" te Graz; 

e) voor tewerkgestelden in de bezette 
gebieden, voor wien wegens den aard van 
hun werkzaamheid in het Duitsche Rijk de 
"Reichsbahnversicherungsanstalt" of de 
,.Seekasse" bevoegd waren, zijn deze de ri-

• sicodragers. 
4. · Voor de uitvoering van de "Angestell

tenversicherung" is bevoegd de "Reichsver
sicherungsanstalt für Angestellte". 

5. Voor de uitvoering van de rentever
zekering van de mijnwerkers is de "Reichs
knappschaft" bevoegd. Deze wijst onder 
goedkeuring van den Rijksminister van Ar
beid de bevoegde "Bezirksknappschafteri" 
aan. 

Artikel .5. 
(1) Geschillen over aanspraken uit de 

Duitsche sociale verzekering, waarvoor vol
gens de bepalingen van het Duitsche recht 
geen overheidsinstantie op het gebied der 
Duitsche sociale verzekering bevoegd is, be
slist tot nader order het "Oberversicherungs
amt" te Berlijn. Geschillen, waarbij mijn
werkers zijn betrokken, beslist het "Knapp
schafts-Oberversicherungsamt" te Bonn. De 
Rijksminister van Verkeer wijst in overeen
stemming met den Rijksminister van Arbeid 
het bijzondere "Oberversicherungsamt" aan 
voor de tewerkgestelden in de bezette ge
bieden, voor wie weger:s den aard van hun 
werkzaamheid in het Duitsche Rijk de 
,,Reichsbahnversicherungsanstalt'' bevoegd 
zou zijn. 

(2) Indien het "Oberversicherungsamt" 
in plaats van het "Versicherungsamt" een 
beslissing neemt, staat daartegen slechts in 
zooverre een rechtsmiddel open als in de pro
cedure volgens de algemeene bepalingen te
gen de beslissing van het "Oberversi_che
rungsamt" met een rechtsmiddel zou kunnen 
worden opgekomen. 

Artikel 6. 
Ad artikel 7: 
Het directe zakelijke contact van ns1co

dragers, organisaties en overheidsinstanties 
van de Duitsche sociale verzekering, alsmede 
van de Duitsche "Verbände der Heilberufe" 
met buitenlandsche overheidsinstanties, risi
codragers en hun organis,6es, is slechts met 
toestemming van den voot het betreffende 
gebied bevoegden Chef van het Duitsche 
bestuur toegestaan. 

Artikel 7. 
Ad artikel 9: 
(1) Voor den tijd tot 1 September 1941 

behoeven - ongeacht het bestaan van een 
verzekering - op grond van een werkzaam
heid in het bezette gebied geen bijdragen 
voor de Duitsche sociale verzekering en aan 
de "Reichsstock für Arbeitseinsatz" te wor
den voldaan. Voor zoover reeds bij dragen 
zijn betaald, worden deze, met uitzondering 
van de bijdragen voor de ziekte- en zieken-

fondsverzekering (Krankenversicherung), op 
verzoek gerestitueerd, voor zoover niet reeds 
op grond van de in de bezette gebieden per 
1 September 1941 geëindigde verzekerings
periodes prestaties zijn toegekend. Het ver-

. zoek om restitutie van de bijdragen moet 
uiterlijk op 1 Juli 1943 bij een Duitschen 
risicodrager of bij een Duitsch orgaan of een 
Duitsche instantie zijn ontvangen. Geduren
de den tijd van 1 September 1941 tot aan 
het begin van de maand, volgende op die 
der afkondiging dezer verordening, kunnen 
de risicodragers van de Duitsche sociale ver
zekering en van den "Reichsstock für Ar
beitseinsatz" ter voorkoming van onbillijk
heden of ter besparing van administratie
kosten afzien van de navordering van bij
dragen. 

(2) Voor zoover aan een verzekerde, die 
recht op een• prestatie van de Duitsche so
ciale verzekering heeft, op grqpd van het
zelfde voorval ook prestaties door een risico
drager voor de sociale verzekering in het 
bezette gel:iied worden toegekend, moeten 
deze prestaties op de prestaties van de Duit
sche sociale verzekering in mindering wor
den gebracht, voor zoover zulks niet door 
bijzondere voorschriften of door internatio
nale overeenkomsten is uitgesloten. 

Artikel 8. 
(1) D eze verordening treedt in werking 

met ingang van 1 Januari ·1941. Zij is niet 
van toepassing in de bezette Oostelijke ge
bieden en in de bevrijde gebieden van Zuid
Stiermarken, Karinthië en de Krain. In de 
bevrijde gebieden van Zuid-Stiermarken, 
Karinthië en de Krain is ook de Verordening 
betreffende de sociale verzekering in de be
zette gebieden van 4 Augustus 1941 niet van 
toepassing. 

(2) Voor zoover voor de arbeidskrach,
ten, waarop volgens artikel 1 de Duitsche 
sociale verzekering van toepassing is en die 
niet van Duitsche-nationaliteit zijn, gedu
rende den tijd tot aan het begin van de ka
lendermaand, volgende op die der afkondi
ging van deze verordening, de sociale verze
kering op andere wijze werd uitgevoerd, 
blijft deze regeling gelden. ,. 

Berlijn, 10 Februari 1943. 

De Rijksminister van Arbeid, 
FRANZ SELDTE. 

25 September z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe-_ 
menten van Sociale Zak.en en van Fi
nanciën tot wijziging e,n aanvulling van 
de Ziektewet. ( Verc.rdeningenblad, Af-
levering 24.) / r 

Op grond van § T der Verordening No. 
23/1 940 en in overe,;nstemming met de §§ 2 
en .'l der VerordP;6ing No. 3/r940 van den 
Rijkscommissari;s voor het bezette Neder
landsche gebiej wordt bepaald: 

/ 6 
( 

/ 



AFDEELING 1. 

Bijdragen. 

Artikel r. 
De Ziektewet wordt gewijzigd en aange

vuld als volgt: 
I. 

Tusschen de leden r en 2 van artikel 6 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als 
volgt: 

"ra. H et loon van arbeiders, die voor 
den werkgever ook wérkzaamheden of dien
sten verrichten anders dan ten behoeve van 
diens onderneming, wordt, voor zoover het 
is verdiend op dagen, waarop de arbeider 
tevens in de onderneming van zijn werk
gever heeft gewerkt, voor de toepassing van 
deze wet geacht geheel in de onderneming 
te zijn verdiend." 

Aan het e~rste lid van artikel 24 wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,De in den vorigen volzin bedoelde uit
zondering heeft uitsluitend betrekking op de 
arbeiders, op wie de publiekrechtelijke zie
kengeldregeling van toepassing is." 

111. 
In artikel 27 wordt tusschen de cijfers 

,,2," en "7" ingevoegd: ,,6,". 

IV. 
Na artikel 67 wordt een nieuw artikel 67a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 67a. 
Indien de bedrijfsrekeningen van de zie

kenkassen van de Raden van Arbeid over 
een bepaald boekjaar gezamenlijk een na
deelig of voordeelig saldo aanwijzen of 
waarschijnlijk • zullen aanwijzen, kan de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken een verhooging of verlaging 
van het premietarief, dat voor dat jaar ge
golden heeft, vaststellen, welke verhooging 
of verlaging uitsluitend en met terugwer
kende kracht geldt met betrekking tot het 
betrokken boekjaar." 

v. 
Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt: 
r) Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
,,,. Van de premie is de helft door den 

verzekerde verschuldigd tot ten hoogste één 
ten honderd van zijn voor premieberekening 
in aanmerking komend loon en het over
blijvende door den werkgever, behoudens 
dat de premie geheel door den werkgever 
is verschuldigd ten aanzien van een verze
kerde, wiens îtion geheel bestaat in ver
strekkingen in na .µra, met of zonder huis
vesting en onderriL'bt.". 

2) Het derde lid ,vordt als volgt gelezen: 
,,3. Bij toepassing van artikel 64, twee

de lid, is de verzekerde de helft van de ge
wone premie verschuldigt! tot ten hoogste 
één ten honderd van zijn \,'OOr premiebere
kening in aanmerking kome'\_id loon en het 
overblijvende door den wer~\ever." 

. 't 
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Vl. 
Aan het eerste lid van artikel II5 wordt 

een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als 
· volgt: 

"In afwijking van het bepaalde in den 
vorigen volzin kan het risico van de vér
zekering der arbeiders, in dienst van een 
werkgever, die aangesloten is bij de zieken
kas ~van een Raad van Arbeid, slechts met 
ingang van den eersten dag van een kalen
derjaar overgaan op een erkende bedrijfs
vereeniging." 

Artikel 2. 
De vaststelling van het premietarief, als 

bedoeld in de artikelen 63 en 64 van de Ziek
tewet, alsmede van de verhooging of ver
laging van dit tarief, bedoeld in artikel 67a 
van deze wet, vindt eerst plaats, nadat ter 
zake met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën en den Ge
machtigde voor de Prijzen overeenstemming 
is verkregen. 

AFDEELING Il. 

Ziekte- en ziekenfondsverzekering (Kran
kenversicherung) van opvarenden op bin

nenschepen. 
Artikel 3. 

In het eerste lid van artikel 29 van de 
Ziektewet wordt tusschen den eersten en 
den tweeden volzin een nieuwe volzin inge
voegd, luidende als volgt: 

"In afwijking van het bepaalde in den 
vorigen volzin eindigt de verzekering van 
dengene, die hier te lande zijn woonplaats 
heeft en die als opvarende op een binnen
vaartuig werkzaam is in dienst van een in 
Nederland gevestigde onderneming, niet door 
verblijf buitenslands, tenzij hij krachtens de 
wet van het land, waar hij verblijft, tegen 
geldelijke gevolgen van ziekte is verzekerd." 

AFDEELING 111. 

Kraamge/d. 
Artikel 4· 

D e Ziektewet wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld: 

1. 
Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt: 
A. Het zevende en achtste lid worden 

gelezen als volgt: 
,,7. Aan een verzekerde, die in het jaar, 

voorafgaande aan haar bevalling, op ten 
minste 156 werkdagen verplicht verzekerd 
is geweest, wordt bij haar bevalling een 
kraamgeld van 55 gulden verstrekt. Voor de 
berekening van de in den vorigen volzin be
doelde 156 werkdagen wordt een verzekerde 
geacht verplicht verzekerd te zijn geweest 
op werkdagen, waarop zij: 

a. in verband met het bepaalde bij de 
artikelen 24 of 25 of de artikelen ra en rb 
van het Koninklijk besluit van 28 Januari 
1931 (Staatsblad No. 24) niet verplicht ver
zekerd is geweest, of · 

b. t en gevolge van ziekte of ongeval niet 
heeft gewerkt, of 

c. in het buitenland in loondienst heeft .. 
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gewerkt, mits haar overeengekomen vast 
loon in geld, in loondienst verdiend, niet 
meer bedroeg dan 3000 gulden per jaar; 
daarbij wordt het over gedeelten van een 
jaar overeengekomen vast loon in geld tot 
jaarloon herleid; indien de overeenkomst is 
gesloten voor één of meer weken, wordt een 
jaar berekend op 50 weken. 

8. Aan de ·echtgenoote van een verzeker
de, die in het jaar, voorafgaande aan de be
valling zijner echtgenoote, op ten minste 
156 werkdagen verplicht verzekerd is ge
weest, wordt bij haar bevalling een kraam
geld van 55 gulden verstrekt, tenzij zij daar
op aanspraak heeft krachtens het bepaalde 
in het zevende lid van dit artikel of het acht
ste lid van artikel 55. Voor de berekening 
van de in den vorigen volzin bedoelde 156 
werkdagen, vindt het bepaalde in den twee
den volzin van het zevende lid van dit arti
kel overeenkomstige toepassing." 

B. Toegevoegd wordt een nieuw negende 
lid, luidende als volgt: 

,,9. Aan de dochters, stief- en pleegdoch
ters van een verzekerde, die gedurende de 
laatste drie maanden vóór haar bevalling 
met den (de) verzekerde in gezinsverband 
hebben geleefd, wordt bij haar bevalling een 
kraamgeld van 55 gulden verstrekt, indien: 

i) de verzekerde in het jaar, vooraf
gaande aan de bevalling, op ten minste 156 
werkdagen verplicht verzekerd is geweest, 
en 

2) zij niet reeds aanspraak daarop heb
ben krachtens het bepaalde in het zevende 
of achtste lid van dit artikel of het achtste, 
negende of elfde lid van artikel 55. 

Voor de berekening van de 156 werkda
gen, bedoeld in de vorige alinea onder 1, 

vindt het bepaalde in den tweeden volzin 
van het zevende lid van dit artikel overeen
komstige toepassing." 

II. 
Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt: 
A. Het zesde lid wordt gelezen als volgt: 
,,6. De in het eerste lid bedoelde aan-

spraak komt mede toe, voor zoover het be
treft de toepassing van hét vierde en vijfde 
lid van artikel 37, aan de vrouw, wier be
valling waarschijnlijk is, onderscheidenlijk 
wier bevalling plaats vindt binnen een tijds
verloop van tien weken na het einde van 
haar verplichte verzekering." 

B. Het achtste lid wordt gelezen als 
volgt: 

"8. Een vrouw, wier bevalling plaats 
heeft binnen :r:o weken na het einde van 
haar verplichte verzekering en die in het 
jaar, voorafgaande aan het einde dier ver
zekering, op ten minste 156 werkdagen ver
plicht verzekerd is geweest, heeft tegenover 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid, on
derscheidenlijk de erkende bedrijfsvereeni
ging, waarbij haar laatste werkgever was 
aangesloten, bij haar bevalling aanspraak 
op een kraamgeld van 55 gulden. Voor de 
berelçening van de in den vorigen volzin be
doelde 156 werkdagen vindt het bepaalde 
in den tweeden volzin van het zevende lid 
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v an artikel 3 7 overeenkomstige toepassing." 
C . Vier nieuwe leden, genummerd 9 tot 

en met 12, worden toegevoegd, luidende als 
volgt: -

"9. Bij bevalling heeft de echtgenoote 
van dengene, die in het jaar, voorafgaande 
aan het einde zijner verplichte verzekering, 
op ten minste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd is geweest en die ingevolge het be
paalde in het eerste lid recht op ziekengeld 
zou hebben gehad, indien hij op den dag 
dier bevalling wegens ziekte ongeschikt tot 
werken zou zijn geworden, tegenover de zie
kenkas van den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
welke tot uitkeering van dat ziekengeld ge
houden zou zijn, aanspraak op een kraam
geld van 55 gulden, tenzij zij daarop aan
spraak heeft krachtens het bepaalde in het 
zevende lid van artikel 37 of het achtste lid 

. vaq. dit artikel. Voor de berekening van de 
in den vorigen volzin bedoelde 156 werk
dagen vindt het bepaalde in den tweeden 
volzin van het zevende lid van artikel 3 7 
overeenkomstige toepassing. 

10. Bij bevalling hebben de dochters, 
stief- en pleegdochters van dengene (de
gene), die in het jaar, voorafgaande aan het 
einde zijner (harer) verplichte verzekering 
op ten minste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd is geweest en die ingevolge het be
paalde in het eerste lid recht op ziekengeld 
zou hebben gehad, indien hij (zij) op den 
dag dier bevalling wegens ziekte ongeschikt 
tot werken zou zijn geworden, tegenover de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid, onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
welke tot uitkeering van dat ziekengeld ge
houden zou zijn, aanspraak op een kraam
geld van 55 gulden, indien: 

r) zij gedurende de laatste drie maan
den vóór haar bevalling met vorenbedcelden 
(vorenbedoelde) persoon in gezinsverband 
hebben geleefd, en 

2) zij niet reeds aanspraak daarop heb
ben krachtens het bepaalde in het zevende, 
achtste of negende lid van artikel 37 of het 
achtste, negende of elfde lid van dit artikel. 

Voor de berekening van de in de vorige 
alinea bedoelde 156 werkdagen· vindt het 
bepaalde in del'.l_ tweeden volzin van het ze
vende lid van artikel 37 overeenkomstige 
toepassing. 

1 I. De weduwe, wier bevalling plaats 
heeft binnen een maand na het overlijden 
van h~ar echtgenoot, heeft tegenover de zie
kenkas van den Raad vai;i Arbeid; onder
scheidenlijk de erkende bedrijfsverèeniging, 
waarbij diens laatste werkgever was aange
sloten, bij haar bevalling aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden, indien zij daarop 
overeenkomstig het achtste lid van artikel 
37 of het negende lid van dit artikel aan
spraak zou hebben gehad, indien haar be
valling .op den dag van dat overlijden had 
plaats gevonden. 

12. Een dochter, stief- of pleegdochter, 
wier bevalling plaats heeft binnen een 
maand na het overlijden van haar vader, 
st ief- of pleegvader, onderscheidenlijk van 



haar moeder, stief- of pleegmoeder, heeft 
tegenover de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid, onderscheidenlijk de erkende be
drijfsvereeniging, waarbij hun laatste werk
gever was aangesloten, bij haar bevalling 
aanspraak op een kraamgeld van 55 gulden, 
indien zij daarop overeenkomstig het·negen
de lid v,an artikel 37 of het tiende lid va_n 
dit artikel aanspraak zou hebben gehad, in
dien haar bevalling op den dag van dat 
overlijden had plaats gevonden." 

III. 
Aan artikel 56 wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende als volgt: 
"5. De gehuwde vrouw kan ten aanzien 

van het in deze wet geregelde k raamgeld alle 
handelingen, het geven van kwijting en het 
verschijnen in rechte daaronder begrepen, 
zonder bijstand van haren man verrichten." 
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IV. 
A. Aan het slot van artikel 84, tweede 

lid, worden in plaats van de woorden "artikel 
37, lid 4, 5 en 7" gelezen de woorden "ar
tikel 37, vierde en vijfde Jid." 

B . Aan artikel 84 wordt een nieuw derde 
l:id toegevoegd, luidende als volgt: 

"3. Indien de in het vorige lid bedoelde 
vrouw in het jaar, voorafgaande aan haar 
bevalling, op ten minste x56 werkdagen vrij
willig of verplicht verzekerd is geweest, heeft 
zij bij haar bevalling bovendien aanspraak 
op een kraamgeld van 55 gulden. Voor de 
berekening van de in den vorigen volzin be
doelde x56 werkdagen vindt het bepaalde in 
den tweeden volzin van het zevende lid van 
artikel 3 7 overeenkomstige toepassing." 

v. 
In het eerste lid, onder 2 ° ., van artikel 89 

worden in plaats van de woorden "artikel 37, 
vierde, vijfde, zesde en zevende lid" gelezen 
de woorden "artikel 37, vierde, vijfde en 
zesde lid". 

VI. 
Artikel 98 wordt gewijzigd als volgt: 
A. In het eerste lid, onder a, worden in 

plaats van de woorden "de in artikel 37, ze
vende lid, bedoelde behandeling" gelezen de 
woorden "het kraamgeld, bedoeld in de ar
tikelen 37, zevende lid, en ~s. achtste lid,". 

B. Het tweede Jid wordt genummerd 
,,3.". 

C. Ingevoegd wordt een nieuw tweede 
lid, luidende als volgt: 

"2. Alle geschillen tusschen het bestuur 
eener afdeelingskas en een belanghebbende 
omtrent het kraamgeld, bedoeld in de ar
tikelen 37, achtste en negende lid, en 55, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, wor
den beslist door het bestuur der bedrijfsver
eeniging, behoudens beroep als omschreven 
in artikel xo6." 

VII. 
In artikel xo6, eerste lid, worden in plaats 

van 'de woorden "de in artikel 37, zevende 
lid, bedoelde uitkeering" gelezen de woorden 
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,,het kraamgeld, bedoeld in de artikelen 3 7, 
zevende, achtste en negende lid, 55, achtste, 
negende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid,". 

VIII. 
Artikel x27 wordt gewijzigd als volgt: 
A. In het eerste lid, onder b , vervallen 

de woorden: ,, , van de beslissing betreffen
de de in artikel 37, zevende lid, bedoelde uit
keering" en wordt de punt aan het slot ver
vangen door een kommapunt. 

B . Aan het eerste lid wordt het volgende 
toegevoegd: 

"c. van de beslissing betreffende het 
kraamgeld, bedoeld in de artikelen 37, zeven,. 
de, achtste en Regende lid, 55, achtste, ne
gende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid, voor de verzekerde, onderschei
denlijk de belanghebbende." 

IX. 
In het vijfde lid van artikel x4x worden in 

plaats van de woorden "de uitkeering, be
doeld bij het zevende lid van artikel 3 7" ge
lezen de woorden "het kraamgeld, bedoeld in 
de artikelen 37, zevende, achtste en negende 
lid, 55, achtste, negende, tiende, elfde en 
twaalfde lid, en 84; derde lid,". 

Artikel 5. 
Het Koninklijk besluit van den x8den 

April x935 (Staatsblad No. _x93) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 37, zevende 
lid, der Ziektewet, vervalt. 

Artikel 6. 
In het eerste lid van artikel 3 van het 

Besluit No. xo9/x942 tot wijziging der Ziekte
wet worden in plaats van de woorden "artikel 
37, leden 7 en 8" of artikel 55, leden 6 en 8", 
gelezen de woorden " de artikelen 3 7, zeveru
de, achtste en negende lid, 55, achtste, ne
gende, tiende, elfde en twaalfde lid, en 84, 
derde lid,". 

AFDEELING IV. 
Slotbepalingen. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, met dien verstande, dat 
x) artikel I, onder IV en V en artikel 2 

van afdeeling I met terugwerkende kracht 
tot I Januari x943, 

2} artikel 3 van afdeeling II op I Octo
ber x943, en 

3) de artikelen 4 tot en met 6 van af
deeling III m et terugwerkende kracht tot 
I November x942 
in werking treden. 

Amsterdam} 
Deventer , 25 September x943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. F. , 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
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25 September z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Fi
nanc1en betreffen.de uitkeering van 
kraamgeld in ~evallen, waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak 
bestaat. (Verordeningenblad, Afleve
ring 24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het l;)ezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald: · 

Artikel 1. 
( 1) Een vrouwelijk arbeider in den zin 

der Ziektewet, die in verband met het be
paalde bij de artikelen 24 en 25 dier wet, of 
de artikelen ia en 1b van het Koninklijk 
besluit van 28 J anuari 1931 (Staatsblad No. 
24), niet verplicht verzekerd is ingevolge die 
wet, heeft b ij haar bevalling tegenover haar 
werkgever aanspraak op een kraamgeld van 
55 gulden, indien zij in verband met het be
paalde bij één _der vorengenoemde artikelen 
in het jaar, voorafgaande aan haar bevalling, 
op t en minste 156 werkdagen niet verplicht 
verzekerd is geweest ingevolge de Ziektewet. 
Voor de berekening van de in den vorigen 
volzin bedoelde 156 werkdagen t ellen mede 
werkdagen. waarop zij : 

1) verplicht verzekerd is geweest inge
volge de Ziektewet, of 

2) ten gevolge van ziekte of ongeval niet 
heeft gewerkt, of ~ 

3) in het buitenland in loondienst heeft 
gewerkt, mits haar overeengekome n vast 
loon in geld, in loondienst verdiend, niet 
meer bedroeg dan 3000 gulden per jaar; 
daarbij wordt het over gedeelten van een jaar 
overeengekomen vast loon in geld tot jaar
loon herleid; indien de overeenkomst is ge
sloten voor één of meer weken, wordt een 
jaar berekend op 50 weken . 

(2) E en vrouw, wier bevalling plaats 
heeft binnen een maand na het einde van 
haar dienstbetrekking, heeft bij haar bevàl
ling tegenover haar laatsten werkgever aan
spraak op een kraamgeld van 55 gulden, in
dien zij daarop overeenkomstig het vorige lid 
aanspraak zou hebben gehad, indien haar 
bevalling op den laatsten dag van haar 
dienstbetrekking had plaats gevonden. 

Artikel 2 . 

(1) De echtgenoote van een in verband 
met het bepaalde bij de artikelen 24 en 25 
der Ziektewet of de artikelen ia en 1b van 
het Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Staatsblad No. 24) niet verplicht verze
kerden arbeider in den zin der Ziektewet 
heeft bij haar bevalling tegenover den werk
gever van haar echtgenoot aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden; indien zij niet 
reeds op grond van het bepaalde bii het 
vorige artikel daarop aanspraak heeft en 
haar echtgenoot in verband met het bepaalde 
bij een der vorengenoemde artikelen in het 
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jaar, voorafgaande aan haar b~valling, op 
ten minste 156 werkdagen niet verplicht 
verzekerd is geweest ingevolge de Ziektewet. 
Het bepaalde in den tweeden volzin van het 
eerste lid van artikel 1 is van overeenkom
stige toepassing. 

(2) Een vrouw, wier bevalling plaats 
heeft binnen een maand na het einde van de 
dienstbetrekking van haar echtgenoot, heeft 
bij haar bevalling tegenover diens laatsten 
werkgever aanspraak op een kraamgeld van 
55 gulden, indien zij daarop overeen\rnmstig 
het bepaalde in het vorige lid aanspraak zou 
hebben gehad. indien haar bevalling op den 
laatsten dag dier dienstbetrekking had plaats 
gevonden. 

Artikef 3. 
De dochters, stief- en pleegdochters van 

een in verband met het :'bepaalde bij de ar
tikelen 24 en 25 der Ziektewet of de ·artike
len ia en 1b van het Koninklijk besluit van 
28 Januari 19_q1 (Staatsblad No. 24) niet 
verplicht verzekerden arbeider of arbeidster 
in den zin der Ziektewet, die gedurende de.___ 
laatste drie m aanden vóór haar bevalling " 
met den arbeider, onderscheidenlijk de ar
beidster, in gezinsverband hebben geleefd, 
hebben bij haar bevalling tegenover den 
werkgever van den a rbeider, onderscheiden
lij k van de arbeidster aanspraak op een 
kraamgeld van 55 gulden , indien . zij niet 
reeds op grond van het bepaalde bij de arti
kelen 1 of 2 daarop aanspraak hebben en de 
arbeider, onderscheidenlijk de arbeidster, in 
verband met het bepaalde bij een der voren
genoemde artikelen in het jaar, voorafgaan
de aan haar bevalling, op ten minste 156 
werkdagen niet verplicht verzekerd is ge
weest ingevolge de Ziektewet. Het bepaalde 

•in den tweeden volzin van het eerste lid van 
artikel 1 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
(1) De weduwe, wier bevalling plaats 

heeft binnen een maand na het overlijden 
van haar echtgenoo_t , heeft bij haar beval
ling tegenover diens laatsten werkgever aan
spraak op een kraamgeld van 55 gulden, in
dien zij daarop overeenkomstig artikeL2 aan
spraak zou hebben gehad, indien haar· be
valling op den dag van dat overlijden had 
plaats gevonden. . 

(2) Een dochter, stief- of pleegdochter, 
wier bevalling plaats heeft binnen een 
maand na het overlijden van haar vader, 
stief- of pleegvader, qnderscheidenlijk van 
haar moeder, stief- of pleegmoeder, heeft bij 
haar bevalling tegenover hun laatsten werk
gever aanspraak op een kraamgeld van 55 
gulden, indien zij daarop overeenkomstig 
artikel 3 aanspraak zou hebben gehad, in
dien haar bevalling op den dag van dat over
lijden had plaats gevonden. 

Artikel 5. 
Ter zake van dezelfde bevalling bestaat 

slechts eenmaal aanspraak op een kraamgeld 
van 55 gulden. De aanspraak op kraamgeld, 
volgens de bepalingen van dit besluit, komt 
niet toe aan degene, die daarop aanspraak 
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heeft op gr6nd van de artikelen 3 7, zevende, 
achtste of negende lid, 55, achtste, negende, 
tiende, elfde of twaalfde lid, of 84, derde lid, 
der Ziektewet. 

Artikel 6. 
De gehuwde vrouw kan ten aanzien van 

het 'in dit besluit geregelde kraamgeld alle 
handelingen, het geven van ·kwijting en het 
verschijnen in rechte daaronder begrepen, 
zonder bijstand van haar man verrichten. 

Artikel 7. 
De overeenkomstig dit besluit uitgekeerde 

kraa:mgelden ter zake van bevallingen, welke 
v6ór 1 Januari 1944 hebben plaats gevon
den, komen ten laste van het Rijk. 

Artikel 8. 
Uittreksels uit registers van den burger

lijken stand ten behoeve van- de uitvoering 
van de bepalingen van dit besluit worden 
kosteloos verstrekt. Tevens worden kosteloos 
inlichtingen verstrekt ten aanzien van-leven
loos aangegeven kinderen. 

Artikel 9. 
De Secretaris-Generaal van het Depar

tement yan Sociale Zaken kan nadere voor
schriften geven ter uitvoering van het in dit 
besluit bepaalde. 

Artikel 10. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 November 1942. 

(2)- Bij het in werking treden van dit 
besluit vervalt het Besluit No. n3/1942 be
treffende uitkeeringen bij bevalling aan niet 
verplicht verzekerde arbeiders en arbeidsters 
in den zin der Ziektewet. 
Amsterdam/Deventer, 25 September 1943. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

25 September z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
aanvulling van de Han\felsnaamwet 
1921. (Verordeningenblad, Aflevering 
24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en ~ der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Na artikel 2 van de Handelsnaamwet 1921 
(Staatsblad No. 842) wordt een nieuw arti
kel 2a ingevoegd, luidende als volgt: 

.,Het is verboden een handelsnaam te voe
ren, welke er toe kan leiden, dat het publiek 
zich een onjuiste voorstelling vormt van de 
onder dien naam gedreven zaak." 
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Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

- zijner afkondiging. 
Apeldoorn l 

J , 25 September 1943. 's-Gravenhage 
S.-G. Dep. v. justitie: SCHRIEKE. 

S.-G. Dep.v.N., H. en S.: H.M.HrnsCHFELD. 

25 September z943, BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart tot intrek
king van de Deviezenbesluiten II en IV. 
(Verordeningenblad, Aflevering 24.) 

Op grond van artikel 80 van het Deviezen
besluit 1941 (No. 63) en in overeenstemming 
mèt de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Eenig artikel. 
(1) Het D eviezenbesluit II (Besluit No. 

100/i940) en het Deviezenbesluit IV (Besluit 
No. 154'1940, zooals gewijzigd bij Besluit 
No. 240/1940) treden buiten werking. 

(2) Dit besluit treedt in werking op 1 
October 1943. 

Deventer } 
, G h , 25 September 1943. s- raven age 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. Financiën: 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G.Dep.v.N., H. en S.: H.M.HIRSCHFELD. 

• 
25 September z943. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de distributie 
van paarlen, saffieren, robijnen en sma-

' ragden. (Verordeningenblad, Aflevering 
24.) ' 

Ingevolge artikel 4 der D istributiewet 1939 
(Staatsblad No. 633) en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3" de_r Verordening No. 3/i940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederrandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
Paarlen, saffieren, robijnen en smaragden 

worden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van de Distributie
wet 1939. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoeringvan artikel 1 noodige 

voorschriften worden door den Secretaris.
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld en in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 3. · 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 September 1943. 

S .-G. Dep, v. H ., N . enS., H.M.HIRSCHFELD. 



1943 

N°. 96. 

25 September z943. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributiegoederen onder het 
op te richten .Rijksbureau voor Glas, 
Keramiek en Houtproducten). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de -§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/I940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald:· 

Artikel 1. 

Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen; 
Kramerijen; 
Muziekinstrumenten; 
Kantoor-, school-, teeken- en schrijfbe

hoeften, uitgezonderd die, welke geheel of 
voor het grootste deel uit papier vervàardigd 
zijn, alsmede met uitzondering van inkt; kan
toormachines en -instrumenten, copieerappa
raten, enveloppensluitmachines, numero
teurs en s~empels; religieuze artikelen, uitge
zonderd die, welke geheel of voor het groot
ste deel uit textiel of papier bestaan; 

. Speelgoederen en sport- en spelartikèlen, 
mtgezonderd die, 'felke geheel of voor het 
grootste deel uit textiel of papier bestaan· 

Opticiensartikelen; ' 
Photographische artikelen; 

• Uurwerken; 
Gasmaskers; 
Smeltkroezen van grafiet; 
Etalagepoppen en wasfiguren; 
Rendiermos; 
Sponsen, penseelen, kwasten, borstelwerk; 
worden aangewezen als distributiegoederen 

in den zin van artikel 4 van de Distributiewet 
1939. 

Artikel 2. 

De voor uitvoering van artikel 1 noodige 
voorschriften wordeir-door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. ' 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. . 
's-Gravenhage, 25 September 1943. 

S.-G. Dep. v. H., N. enS., H.M. HIRSCHFELD. 

9 October z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor voogdij
zaken. (Verordeningenblad, Aflevering 
25) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefeningvan de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) De Duitsche rechterlijke macht voor 
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voogdijzaken wordt in het bezette Neder
landsche gebied uitgeoefend door den Duit
schen "Vormundschaftsrichter" bij het Duit
sche Landgerecht. 

(2) De Duitsche "Vormundschaftsrich
ter" en diens vertegenwoordigers worden 
door den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied tot wederopzeggens 
benoemd. 

Artikel 2. 

(1) Is een kind of een persoon, die hulp 
of bijstand behoeft, 

1) van Duitsche nationaliteit, 
2) minderjarig en staatloos, omdat hij 

zelf of een zijner ouders dan wel een zijner 
grootouders het Duitsche staatsburgerschap 
heeft verloren, behalve wanneer men hiervan 
vervallen is verklaard, 

3) een minderjarig onwettig kind, dat 
niet in het bezit is van de Duitsche nationa
liteit, maar waarvan ·een Duitsch staatsbur
ger het vaderschap hedt erkend, 

of . 
4) het onwettig kind van een Nederland

sche vrouw, hetwelk niet de Duitsche natio
naliteit bezit, maar ten aanzien waarvan een 
Duitsch gerecht een Rijksduitscher als zijn 
verwekker heeft vastgesteld, • 
dan wordt de ouderlijke macht, de voogdij 
(Vormundschalt), het optreden van curato
ren en bewindvoerders (Pilegschaft) de be
scherming der pleegkinderen (Pfle~kinder
schutz), het beschermend toezicht · (Schutz
aufsicht), de gezins- of gestichtsopvoeding 
(!ürsorgeerziehung), de wettiging, de adop
tie en het recht van den natuurlijken vader 
het kirrd zijn naam te geven beoordeeld vol
gens het op het tijdstip van toepassing in de 
Rijkshoofdstad Berlijn geldende Duitsche 
recht. 

(2) De wettiging, de adoptie en het recht 
van den natuurlijken vader het kind zijn' 
naam te geven, wordt ook, indien de voor
waa!_:den van het eerste lid n~et aanwezig zijn, 
volgen·s het op het tijdstip van toepassing in 
de Rijkshoofdstad Berlijn geldende Duitsche 
recht, beoordeeld, indien de vader of hij die 
adopteert van Duitsche nationaliteit is. 

(3) Indien het in de Rijkshoofdstad Ber
lijn geldende Duitsche recht naar een ander 
binnen het gebied van het Groot~Duitsche 
Rijk geldend rechtsstelsel verwijst, dan dient 
dit te worden toegepast. 

(4) De voorschriften van het eerste tot 
en met het derde lid zijn niet van toepassing, 
indien het kind of de persoon, die hulp of 
bijstand behoeft,- dan wel in het geval, be
doeld in het tweede lid, indien de vader of 
hij die adopteert volgens § 5 der Eerste 
Verordening ingevolge de Rijksburgerwet 
(Reichsbürgergesetz) van 14 November 1935 
(R.W.B. 1, blz. 1333), zooals gewijzigd bij de 
Verordening van 5 December 1938 (R.W.B. 
1, blz. 1751), jood is of als jood wordt aan
gemerkt. 

Artikel 3. 
In zaken, welke overeenkomstig artikel 2 

volgens het in het gebied van het Groot
Duitsche Rijk geldende recht worden beoor
deeld, wor,dt _de taak en de bevoegdheid 
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I) van het "Vormundschaftsgericht" en 
voor zoover het dlê adoptie betreft, van het 
,,Amtsgericht" door den Duitschen "Vor
mundschaftsrichter" bij het Duitsche Lands
ger_echt in het bezette Nederlandsche gebied, 

2) van het "Landgericht" door het Duit
sche Hooggerechtshof in het bezette Neder
landsche gebied 
uitgeoefend. 

Artikel 4. 
De Duitsche "Vormundschaftsrichter" en 

het Duitsche Hooggerechtshof passen, voor 
zoover in het vervolg niet anders is bepaald, 
het op het tijdstip van toepassing in de Rijks
hoofdstad Berlijn geldende Duitsche pro!=es
recht toe en wel rechtstreeks of, indien zulks 
niet .mogelijk is, overeenkomstig, 

Artikel 5. 
(1) De Duitsche "Vorn:iundschaftsrich

ter" verklaart zich telkens voor een concreet 
rechtsgeding bij afzonderlijke uitspraak be
voegd. Hij doet deze uitspraak toekomen aan 
het Nederlandsche gerecht of de Nederland
iche qestuursinstantie, welke, zonder de be
P_~lingen van deze verordening bevoegd zou 
ZtJn geweest. 

(2) Indien zoowel de Duitsche "Vor
mundschafts_richter" als de in het eerste lid, 
tweede volzm, bedoelde Nederlandsche in
stanties zich onbevoegd verklaren, geeft de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en Justitie) een beslissing over het 
juri~dictie-geschil op verzoek van een bij het 
gedmg betrokken persoon. De beslissing is 
bindend voor den Duitschen "Vormund
schaftsrichter" en de Nederlandsche gerech
ten en bestuursinstanties. 

(3) De Duitsche "Vormundschaftsrich
ter" kan een voogdijzaak (Vormundscha{t), 
een zaak betreffende het optreden van cura
toren en bewindvoerders (Pflegschaft) oreen 
der in § 43 van de Wet betreffende aange
legenheden van vrijwillige rechtspraak van 
17 Mei 1898 (R.W.B., blz. I89) bedoelde 
zaken, ter overneming aan een in het Groot-_ 
!)u!tsch~ ~ijk gelegen gerecht, overdragen, 
md,en dit m het belang is =n den persoon, 
aan wien hulp of bijstand wordt verleend en 
vast is komen te staan, dat het gerecht in'het 
Groot-Duitsche Rijk de zaak overneemt. 

(4) Hij die overeenkomstig artikel 17 der 
Verordening No. 52/,940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken zoo
:1ls gewijzigd bij Verordening No. soi1943, 
m het bezette Nederlandsche gebied is toege
laten tot de verdediging, kan als gemachtigde 
optreden voor den Duitschen Vormund-
schaftsrichter". " 

Artikel 6. 
(1) De beslissingen van den Duitschen 

"Vormundschaftsrichter" zijn bindend voor 
de Nederlandsche gerechten en bestuursin
stanties. 

(2) De beslissingen van de Nederland
s~he gerechten en bestuursinstanties zijn 
bmdend voor den Duit,schen Vormund
schaftsrichter", voor zoover deze bindend zijn 
voor de overeenkomstige N ederlandsche rech-

terlijke instanties. Het voorgaande geldt niet 
voor zoover het belang van den persoon aan 
wien hulp of bijstand wordt verleend ei~cht 
dat de beslissing van een gerecht of :..-an ee~ 
voogdijraad wordt gewijzigd; in dit geval kan 
de Duitsche "Vormundschaftsrichter" de be
slissing wijzigen met rechtsgevolg voor de 
toekomst. 

Artikel 7. 
(I) De termijn voor indiening van be

zwaar op korten termijn (sofortige Beschwer
de) tegen een beslissing van den Duit
schen "Vormundschaftsrichter" bedraagt één 
maand. De termiJn vangt aan op het tijdstip, 
waarop de beschikking aan dengene die het 
beroep indient, is bekendgemaakt. Het Duit
sche Hooggerechtshof kan beroep dok na 
dezen termijn toestaan, indien het belang 
van dengene, aan wien hulp of bijstand wordt 
verleend, zulks dringend vereischt. 

(2) Tegen een uitspraak van het Duit
sche Hooggerechtshof staat geen beroep open. 

Artikel 8. 
(I) De Duitsche "Vormundschaftsrich-

ter" en de Nederlandsche gerechten en be
stuursinstanties v erleenen elkander hulp op 

,:ambtelijk gebied en rechtshulp, met inacht
neming van de voor hen geldende bepalingen. 

(2) Wanneer uitstel niet kan worden ge
doogd, treden de Nederlandsche gerechten en 
bestuursinstanties op met inachtneming van 
de voor hen geldende bepalingen ook in ge
vallen, waarin volgens deze verordening de 
~ui~_che "Vormundschaftsrichter" bevoegd 
1s; z1J stellen terstond den bevoegden Duit
schen "Vormundschaftsrichter" op de hoogte 
van de getroffen maatregelen en stellen hem 
de stukken ter verdere behandeling ter be
schikking. De Duitsche "Vormundschaftsrich
ter" handelt op gelijke wijze, wanneer geen 
uitstel kan worden gedoogd. 

(3) Een zaak, welke vanwege de be
voegdheid wordt overgedragen, blijft in haar 
geheel in het bijzonder voor de behartiging 
der termijnen en voor de gemaakte onkosten, 
kosten, rechten en vergoedingen. 

Artikel g. 
Indien volgens deze verordening de Duit

sche of de Nederlandsche rechterlijke macht 
ten aanzien van een rechtsgeding onbevoegd 
is, dient het rechtsgeding aan de bevoegde 
rechterlijke macht te worden overgedragen. 

Artikel IO. 
(1) Deze verordening treedt I Novem

ber 1943 in werking. 
(2) Op het zelfde tijdstip treedt artikel 

6 der Verordening No. 38/1941 betreffende de 
voltrekking van het huwelijk van mannelijke 
personen van Duitsche nationaliteit in het 
bezette Nederlandsche gebied en daarmede 
verband houdende aangelegenheden buiten 
werking. 

's-Gravenhage, g October 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 
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9 October z943. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende maatre
gelen op het gebied van de openbare 
sociale jeugdzorg. (Verordeningenblad, 
Aflevering 25). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoeg_dheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De taak van de openbare sociale jeugd
zorg met betrekking tot minderjarigen, die 
volgens artikel 3 der Verordening No. 97/ 
1943 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor voogdijzaken binnen de be
voegdheid van den Duitschen "Vormund
schaftsrichter" vallen, wordt waargenomen 
door den ambtenaar van den Duitschen bur
gerlijken stand en door het Bureau voor 
Volkswelvaart in het arbeidsgebied der Na
tionaalsocialistische Duitsche Arbeiderspar
tij in Nederland, met inachtneming van de 
bepalingen van deze verordening. · 

Artikel 2. 

(1) In zaken, welke volgens artikel 2 der 
Verordening betreffende de Duitsche rech
terlijke macht voor voogdijzaken volgens 
een in het gebied van het Groot-Duitsche 
Rijk, geldend reèhtsstelsel worden beoor
deeld, wordt de taak en de bevoegdheid 

1) van het "Jugendamt" 
a) voor zoover het betreft het uitoefe

nen van de "Amtsvormundschaft'' door den 
ambtenaar van den Duitschen burgerlijken 
stand, 

b) voor zoover het de medewerking bij 
de adoptie betreft, door den leider van het 
Bureau voor Volkswelvaart in het arbeidsge
bied der Nationaalsocialistische Duitsche 
Arbeiderspartij in Nederland, 

c) voor wat betreft zaken, welke niet 
vallen onder a en b, door den "Kreisamts
leiter der Nationalsozialistischen Volkswohl
fahrt" 

2) 'van het "Landesjugendamt", de 
"oberste Landes- und Aufsichtsbehörde" en 
de "mittlere Verwaltungsbehörde" door den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en.Justitie) 
uitgeoefend. 

(2) Bij de toepassing van deze verorde
ning behooren de inrichtingen voor kraam
verpleging van de "Lebensborn" in het be
zette Nederlandsche gebied tot het ressort 
van den ambtenaar van den Duitschen bur
gerlijken stand te Nijmegen. 

Artikel 3. 
Voor zoover uit deze verordening niet 

anders blijkt, passen de op het gebied van 
de sociale jeugdzorg werkzaam zijnde Duit
sche instanties het op het tijdstip van toe
passing in de Rijkshoofdstad Berlijn gelden
de Duitsche recht toe. Indien zij dit niet 
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rechtstreeks kunnen toepassen, passen zij dit 
overeenkomstig toe. 

Artikel 4. 
De in artikel 3 genoemde instanties en de 

Nederlandsche gerechten en bestuursinstan
ties verleenen elkander hulp op ambtelijk 
gebied en rechtshulp, waarbij zij volgens de 
voor hen geldende bepalingen dienen te han
delen. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op :r 

Novemb_er 1943. 
's-Gravenhage, 9 October 1943. 

De Rijkscommissaris voor het .bezette 
Nederlandsche ~ebied, 

SEYSS-INQUART. 

9 October z943. NEGENDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling der Verordening No. 
51/1940 betreffende liet invoeren van 
distributiekaarten en distributiebons 
voor de Duitsche Weermacht voor den 
aankoop van levens- en voedermidde
len, die onder de distributie vallen of 
waarvan het verbruik in het algemeen 
verboden is. (Verordeningenblad, Af
levering, 25). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik in over
eenstemming met den Duitschen \Veer
machtsbevelhebber in Nederland: 

Artikel x. 

In het bezette gebied wordt ingevoerd een 
blauwe militaire .distributiebon met rooden 
opdruk voor één dagrantsoen tabak. 

Artikel 2. 

In de bijlage wordt opgenomen het voor
beeld van de nieuw ingevoerde militaire 
distributiebon voor tabak. 1 

Artikel 3. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financiën en Economische Zaken) be
paalt na overleg met den Duitschen Weer
machtsbevelhebber in Nederland telkens de 
hoeveelheid tabak, welke op een bon wordt 
verstrekt. De vaststelling wordt op passende 
wijze gepubliceerd. De publicatie behoeft 
niet te geschieden in het Verordeningenblad 
voor het bezette Nederlandsche gebied. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 15 

October 1943. 
's-Gravenhage, 9 October 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

1 Deze bijlage is niet opgenomen. 
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N°. 100. 

9 October z943. BESLUIT van de Secre-· 
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financiën tot intrekking 
van het Besluit No. 88/1940 betreffende 
het betalingsve,keer met Zweden. (Ver
ordening,enblad, Aflevering 25). 

Op grond van artikel 4Q van het Devie
zen besluit 1q41 (No. 63) en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 88/1940 betreffende het 
betalingsverkeer met Zweden treedt buiten 
werking. 

Artikel 2. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage } 9 October 1943. 
Deventer ' 

S.-G. Dep. v. H., N. enS., H.M.HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

N°. 101. 

9 October z943. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Sociale Zaken 
tot wijziging van het Besluit No. 183/ 
1941 betreffende het toezicht op pu
blieke vrouwen. (Verordeningenblad, 
Aflevering 25). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en .l der Verordening No. 3/1q40 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 183/1941 betreffende het 
toezicht op publieke vrouwen wordt als 
volgt gewijzigd: 

I. 
Na artikel .l wordt ingevoegd een artikel 

3a, luidende als volgt: 
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,,(x) Een oublieke vrouw, die lijdende is 
aan een geslachtsziekte in den zin van arti
kel 1, tweede lid, van Besluit No. 165/1940, 
houdende voorzieningen tegen verbreiding 
van geslachtsziekten, is verplicht zich ter 
behandeling te doen opnemen in een· door 
een geneeskundig inspecteur van de volks
gezondheid aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van zieken en aldaar zoolang te 
verblijven als deze inspecteur met het oog 
·OP het gevaar van besmetting noodig oor
deelt. 

(2) D e kosten van behandeling en ver
blijf komen, voor zoover de oatiente niet bij 
machte is deze zelf te betalen, ten laste van 
de gemeente, waarin zij geacht wordt haar 
vaste woonplaats -te hebben. De artikelen 63 
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tot en met 73a der Armenwet zijn op deze 
kosten van overeenkomstige toepassing. 

II. 
In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats van 

,,2 of 3" gelezen: ,,2, 3 of 3a". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
na dien zijner afkondiging. 

Aoeldoorn }' , 9 October 1943. 
Amsterdam 

S.-G. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

N° , 102. 

9 October z94.,. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aanv..ulling van 
het · Besluit No. 16;;/1040,' houdende 
voorzieningen tegen verbreiding van ge
slachtsziekten. (Verordeningenblad, Af
levering 2_,). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het b~zette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

'Het Besluit N°. 165/1940, houdende voor
zieningen tegen verbreid ing van geslachts
ziekten, wordt als v olgt aangevuld: 

r. 
In Artikel 2, vierde lid, wordt achter de 

slotwoorden toegevoegd de zinsnede: 
,,De artikelen 63 tot en met 73a der Ar

menwet zijn met betrekking tot deze kosten 
van overeenkomstige toepàssing ." 

II . 
(1) In artikel 3, vierde lid, worden achter 

de woorden: .,De kosten der behandeling" 
ingevoegd de woorden: ,,daaronder begrepen 
die van opneming in een ziekenhuis volgens 
het tarief der laagste klasse." 

(2) Voorts wordt achter de slotwoorden 
toegevoegd de zinsnede: ,,De artikelen 63 tot 
en met 73a der Armenwet zijn met betrek
king tot deze kosten van overeenkomstige 
toepassing." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging· 

Amsterdam, 9 October I 943. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z ., VERW EY. 

VERBETERING. 

Besluit No. 85/i943: Blz. 75, Artikel 1, 
eerste lid, twintigste regel. In den Neder
landschen te'kst komen de woorden "van ten 
hoogste vijf jaren" te vervallen. 
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z6 October z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende den 
Landstorm Nederland. (Verordeningen
blad, Afleve.ing 26). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van x8 

' Mei x940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

(x) De bij Verordening No. 24/x943 be
treffende de Landwacht Nederland, zooals 
gewijzigd bij Verordening No. 70/x943, op
gerichte Landwacht Nederland draagt met 
onmiddellijken ingang den naam van "Land
storm Nederland". 

(2) • In de bestaande rechts- en bestuurs
voorschriften worden de woorden ,,Land
wacht Nederland" vervangen door de woor
den "Landstorm Nederland". 

(3) De rechten en verplichtingen der 
leden van de Lanc;lwacht Nederland worden 
door deze naamsverandering niet aangetast. 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, x6 October x943 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 104. 

• z6 October z943. TWEEDE VERORDE
NING' van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied tot 
aanvulling der Verordening No. 39/x94x, 
houdende bepalingen omtrent den bur
gerlijken stand van Duitschers in het 
bezette Nederlandsche gebied. (Veror
deningenblad, Aflevering 26). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van x8 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 39/x941, houdende 

bepalingen omtrent den burgerlijken stand 
van Duitschers in het bezette Nederlandsche 
gebied, zooals gewijzigd bij de Verordening 
No. 3/x943, wordt als volgt aangevuld: 

I. 

Aan artikel 2 wordt een derde lid toege
voegd, luidende als volgt: 

,,(3) De. Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlan~sche gebied (Commissaris
Generaal voor Bestuur en Justitie) kan langs 
administratieven weg bepalen, dat de amb
tenaren van den Duitschen burgerlijken 
stand ook in bepaalde andere dan in de leden 
1 en 2 genoemde gévallen, akten opmaken 
van de geboorten, de sterfgevallen en de 
voltrekking van huwelijken; hij kan tot dit 
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N°. 103-106 

doel eigen ambtenaren van den burgerlijken 
stand aanstellen. Van een bekenµmaking, als 
bedoeld in artikel 1, tweede lid, kan in een 
dergelijk geval worden afgezien. , 

Il. 
Na artikel ro wordt een artikel 10a inge

voegd, luidende als volgt: 

.,Artikel xoa. 
Indien in rechts- of bestuursvoorschriften 

de overlegging van een akte van geboorte, 
van overlijden of van huwelijksvoltrekking 
wordt gevorderd, is aan deze voorwaarde 
voldaan door een door den bevoegden amb
tenaar van den Duitschen burgerlijken stand 
afgegeven overeenkomstige akte." 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 October 1043. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p,ebied, · 

SEYSS-INQUART. 

z6 October zo4~. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende de opheffing 
van de militaire strafkamer van de ar
rondissements-rechtbank te · 's-Graven
hage. · (Verordeningenblad, Aflevering 
26). 

Op grond van § x der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijltscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
De bij Besluit No. 56/194x betreffende de 

opheffing van de militaire gerechten en de 
overbrenging van aanhangige strafzaken 
naar den gewonen strafrechter, ingestelde 
militaire strafkamer van de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage wordt opgeheven. 
Haar taak wordt waargenomen door de ge
wone strafkamers van de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, x6 October 1943. 

S.-G. Dep. v. Justitie: SCHRIEKE. 

N °. 106. 

z6 October I94?. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Oovoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming tot aanvulling van het 
Besluit No. n6/1g40 betreffende de gel
den, verschuldigd wegens het bijwonen 
der lessen aan de Rijksuniversiteiten en 
de · Technische Hoogeschool te Delft. 
(Verordeningenblad, Aflevering 26). 
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N°. 106-108 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Ri iks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 3 van het Besluit No. u6iI 940 
betreffende de gelden, verschuldigd wegens 
het bijwonen der lessen aan de R ijksuniversi
teiten en de Technische Hoogeschool te Delft 
wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In het vijfde lid wordt tusschen de woor

den "geschiedt" en "slechts" ingevoegd ,,be
houdens in het geval, aangegeven in het vol
gende lid". 

II. 
Een nieuw zesde lid wordt ingevoegd, lui

dende als vol~t : 
,,(6) Indien iemand, die na betaling van 

het verschuldigde collegegeld voor een stu
diejaar is ingeschreven, in den loop van dat 
studiejaar tot assistent wordt benoemd . ont
vangt hij voor iedere máand, waarin hij als 
zoodanig werkzaam is, een tiende gedeelte 
van het gestorte collegegeld terug; een ge
deelte van een maand, alsmede het tijdvak 
van 1 Juli tot het einde van het studiejaar, 
blijven hierbij buiten beschouwing. D e terug
betaling vindt op verzoek plaats aan het 
einde van het studiejaar. Wordt het college
geld ingevolge artikel 3, vierde lid, in termij
nen betaald, dan blijft de verplichting tot 
het voldoen van den tweeden termijn onver
minderd bestaan." 

III. 
Het zesde en zevende lid worden onder

scheidenlijk zevende en achtste lid. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in w.erking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1943. 

Apeldoorn, 16 October 1943. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

N°. 107. 

30 October 1943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffe nde de 
verzorging van kinderen van Duitschers 
in de "Waffen-SS" en de Duitsche po
litie in het bezette Nederlandsche ge
bied. (Verordeningenblad, Aflevering 
27.) 
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Op grond van artikel 6 der Verordening 
van den Führer betreffende de verzorging 
t'an kinderen van leden van de Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 28 
Juli 1942, R.W.B. I, blz. 488, bepaal ik met . 
goedkeuring van den Rijksminister en Chef 
der Rijkskanselarij: 

Artikel 1. 

De Verordening van den Führer betr.ef
fende de verzorging van kinderen van leden 
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van de Duitsche Weermacht in de bezette 
gebieden van 28 Juli 1942, R.W.B. I, blz. 
488 (Verordeningenblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied No. 93/1942), de Ver
ordening No. 21/1q4:>, ter uitvoering van deze 
verordening en de Verordening van den Chef 
van het Oppercommand"o van de Weer
macht van 13 Februari 1943, R.W.B. I, blz. 
102 (Verordeningenblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied No. 39/1943) ter uit
voering der eerstgenoemde verordening, zijn 
van overeenkomstige toepassing op de kin
deren van in Nederland gelegerde Rijks
duitschers in de "Waffen-SS" en de Duit
sche politie. In plaats van den krijgsraad 
komt het SS- en politiegerecht X te 's-Gra
venhage, in plaats van den "Chefrichter" 
bij den W eermachtsbev elhebber in Neder
land de aan den Hoogeren SS- en Politie
leider toegevoegde SS-rechter. 

Artikel 2 . 

Deze verordeq ing treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 October 1943. 
De Rijkscommissaris voor het ÎJezette 

Nederlandsche p_ebied, 
S EYSS-INQUART. 

N °. 108. 

30 October 1943. VERORDENING van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling van de Verordening No. 
6/1q43 betreffende het varen op binnen
schepen. (Verordeningenblad, Afleve
ring 27). 

Op grond van § s van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 6/1943 betreffende 
het varen op binnenschepen wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

I. 
In artikel 2, eerste en tweede lid, worden 

na het woord " bij lagen" ingevoegd de woor
den " I en II". 

II. 
Artikel 3 wordt als volgt gelezen : 

,,Artikel 3. 
De gezagvoerder is gehouden de beman

ningslijsten onverwijld na elke inschrijving 
aan een waterschout, de waterpolitie of een 
ambtenaar, die op grond van artikel 1 van 
het Schepelingenbesluit ( taatsblad 1937, 
No. 242) de functie van waterschout ver
vult, over te leggen. De waterschout, de 
ambtenaar van de waterpolitie of de in den 
vorigen volzin genoemde ambtenaar teekent 
op de bemanningslijsten het tijdstip aan, 
waarop deze hem zijn overgelegd; hij voor
ziet deze aanteekening van zijn onderteeke
ning en van zijn dienststempel". 
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•III. 

Na artikel s worden eenige nieuwe arti
kelen ingevoegd, genummerd sa tot en met 
5d, luidende als volgt: 

,,Artikel sa. 
(1) De Rijkscommissaris voor het be

zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financiën en Economische 
Zaken) kan een ondernemer toestaan, dat 
voor alle dan wel voor bepaalde door hem 
geëxploiteerde binnenschepen in plaats van 
de bemanningslijsten, als bedoeld in artikel 
.2, gecombineerde bemanningslijsfen. volgens 
de in de bijlagen III en IV aangegeven mo
dellen worden bijgehouden. Hij kan deze 
vergunning te allen tijde herroepen. 

(2) Ten aanzien van de gecombineerde 
bemanningslijsten gelden de bepalingen der 
artikelen 5b tot en met 5d. 

Artikel 5b. 
De ondernemer houdt de gecombineerde 

bemanningslijsten bij, of anders, indien deze 
een rechtspersoon is of een vereeniging van 
personen, een lid van de directie van de 
onderneming, hetwelk de Rijkscommissaris 
voor het bezetteNederlandsche gebied (Com
missaris-Generaal voor Financiën en Econo
mische Zaken) aanwijst. Hij die de lijsten 
bijhoudt, heeft de verplichtingen, welke vol
gens de artikelen 2 tot en met s op· den ge
zagvoerder rusten. 

Artikel 5c. 
(1) In de gecombineerde bemannings

lijsten voor leden van de bemanningen wor
den de personen ingeschreven, die bij voort
during of afwisselend tot de bemanning be
hooren van een of meer binnenschepen, 
waarop de lijst betrekking heeft. Zij worden 
in de lijst doorgehaald, zoodra de dienstbe
trekking, op grond waarvan zij tot de be
manning van één of meer schepen hebben 
behoord, is geëindigd. 

(2) In de gecombineerde bemannings
lijsten voor medevarende personen, die tot 
een huishouden behooren, worden de perso
n en ingeschreven, die behooren tot een aan 
boord zich bevindend huishouden yan een 
lid der bemanning van een of meer binnen
schepen, waarop de lijst betrekking heeft. Zij 
worden in de lijst doorgehaald, zoodra zij 
niet meer behoo,en tot het huishouden van 
een lid der bemanning, als bedoeld in den 
vorigen volzin. 

Artikel .5d. 
Indien een binnenschip, waarvan de be

manning in de gecombineerde bemannings
lijst is opgenomen, zijn standplaats voor het 
maken van een reis verlaat, is de gezag
voerder gehouden in plaats van de in artikel 

2 voorgeschreven bemanningslijst een uittrek
sel van de gecombineerde bemanningslijst 
aan boord te hebben, welke alle gegevens 
betreffende de op elk tijdstip zich aan boord 
bevindende personen bevat. Artikel 4 van de 
verordening is van overeenkomstige toepas
sing." 

IV. 
In artikel 6, lid 2, wordt na het cijfer "5" 

ingevoeg1 "d". 
V. 

In artikel 7, eerste lid, onder 1, worden 
na het woord "binnenschip" ingevoegd de 
woorden ,.dan wel belast zijnde met het bij
houden van de lijsten in den zin van artikel -.., 
.5b". 

VI. 
Aan de bijlagen der verordening worden 

de nieuwe bijlagen III en IV toegevoegd. 
Zie bladzijde 94 . 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, .ïO October 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche Rebied 
SEYSS-INQUART. 

30 October I943· BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbpuw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van Rona) . (Verordeningenblad, 
Aflevering 2 7). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met ge §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Rona-caramelpoeder wordt aangewezen 
als distributiegoed in den· zin van artikel 4 
van de D istributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor uitvoering van artikel 1 noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 30 October 1943. 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M . HIRSCHFELD. 

z2 November z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
Nederlandsche Landwacht. (Verorde
ningenblad, Aflevering 28). 

Op grond van § .5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1: . 

(1) H et door den Leider der Nationaal-
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Socialistische Beweging der Nederlanden 
uit haar leden en de leden der nevenorgani
saties gevormde beschermingskorps wordt 
door den Commissaris-Generaal voor de 
Openhare Veiligheid en Hoogeren SSJ en 
P olitieleider oRder den naam van Neder
landsche Landwacht bewapend en verkrijgt 
van hem politiebevoegdheden en wordt in
gezet tot handhaving van de openbare orde 
en tot bescherming van leven en goed van 
de ordelievende bevolking. 

(2) Aan het hoofd der Nederlandsche 
Landwacht staat een Inspecteur-Generaal, 
aan wien twee inspecteurs worden toege
voegd. 

Artikel 2. 
De Nederlandsche Landwacht staat tij

dens zijn optreden onder bevel van den 
Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid en Hoogeren SS- en Politieleider. 
Hij treft na overleg met den Leider der Na
tionaal-Socialistische. Beweging der Neder
landen nadere regelingen betreffende de or
ganisatie, het optreden en het dekken der 
kosten der Nederlandsche Landwacht, als
mede betreffende de bezoldiging, verzeke
ring en verzorging van de leden en hun ge
zinsleden en andere aangelegenheden, den 
d ienst betreffende. De bepalingen der Ver
ordening No. 57/H142 betreffende de instel
ling van een vrijwillige hulppolitie, zooals 
gewijzigd bij Verordening No. 67/,942, zijn 
van overeenkomstige toepassing, tenzij de 
Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid en Hoogere SS- en Politieleider 
anders bepaalt. · 

Artikel 3. 
D e Commissaris-Generaal voor de Op~n

bare Veiligheid en Hoogere SS- en Politie
leider is bevoegd door middel van de pers, 
den radio-omroep, door aanplakking of op 
andere ter plaatse gebruikelijke wijze be
kendmakingen met kracht van wet uit te 
vaardigen betreffende de politiebevoegdhe
den, welke de leden van de Nederlandsche 
Landwacht bij uitoefening van hun dienst 
bezitten. 

Artikel 4. 
De leden van de Nederlandsche Land

wacht staan zoolang zij daarvan deel uit
maken, wat betreft de door hen tijdens of in 
verband met den dienst in de Nederlandsche 
Landwacht begane dienstvergrijpen en straf
bare feiten, onder een bijzonder door den 
Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid en Hoogeren SS- en Politieleider 
uitgevaardigd tuchtreglement en onder de 
aan hen bekendgemaakte bepalingen over de 
B iizondere Rechtbank voor strafzaken voor 
leden der SS en voor leden der Politie
organisaties met een bijzondere taak. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 November 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche ,é,ebied, 

SEYSS-INQUART. 

9o N°. 110- 112 

zz Navember z943. ELFDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling van de Verordening 
No. 108/rg40 (Vierde Verordening be
treffenäe bijzon dere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied). ( Veror
deningenblad, Aflevering 28). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 108/,940 (Vierde Ver

ordening betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied) wordt 
als volgt aangevuld: 

Aan het slot van artikel 1 wordt onder ·25 
het volgende toegevoegd: 

,,25) den Inspecteur-Generaal en de in
specteurs der N ederlandsche Landwacht". 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 November 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N°. 112. 

30 November z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezet te 
Nederlandsche gebied tot wijziging en 
aanvulling der Aanmeldingsverordening 
No. 83/1 942 . (Verordeningenblad, Afle
vering 29). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Aanmeldingsverordening No. 83/1942 

wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. 
Artikel 2, tweede lid, komt te vervallen. 

II. 
Na artikel 2, wordt een artikel 2a inge

voegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 2a. 
(1) Personen, di'e, zonder dat zij volgens 

de artikelen 1 en 2 tot aanmelding verplicht 
zijn, langer dan 24 uur buiten hun vaste 
woonplaats, waar zij in het bevolkingsregis
ter zijn opgenomen, verblijf houden, moeten 
zich binnen 24 uur met inachtneming van 
de beoalingén van deze verordening, bij den 
poijpegezagsdrager van hun verblijfplaats 
aanmelden. 

(2) · D e aanmeldingsformulieren, als be
doeld in artikel 3, eerste lid, moeten door 



hen in tweevoud wo(den ingeleverd. Eén 
exemplaar ontvangt degene, die tot aanmel
ding verplicht is terug van den politiegezags
drager, door hem voorzien van een stempel. 
Hij is verplicht dit exemplaar vóór zijn ver
trek aan den politiegezagsdrager terug te 
geven en het tot dit tijdstip bij zich te dra
gen. 

(:Ü In het aanmeldingsformuliei; moet 
worden vermeld, in plaats van de huisves
tingsgelegenheid, het adres in de vaste woon
plaats van dengene, die tot aanmelding ge
houden is. alsmede onder punt 6 zijn adres 
in de tegenwoordige verblijfplaats. 

111. 
(1) Artikel 12 krijgt een nieuw tweede 

lid, luidende als volgt: 
,,(2) In ernstige gevallen wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste vijf ja
ren of geldboete tot een onbeperkt bedrag." 

(2) Het bestaande tweede lid wordt der
de lid, terwijl er een tweede volzin wordt 
toegevoegd, luidende als volgt: ,,De bij het 
tweede lid met een zwaardere straf strafbaar 
gestelde handelingen zijn misdrijven." 

Artikel 2. 

Deze vë rordening treedt in werking op 2 

December 1943. 
's-Gra'venhage, 30 November 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche R,ebied, 

S EYSS-INQUART. 

N°. 113. 

30 November z943. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende vrij
dom van straf voor distributie-delicten. 
(Verordenin{},enblad, Aflevering 29). 

Op -grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778), bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Hij die voor het in werking treden 
van deze verordening door den koop of ver
koop van grondstoffen of producten, welke 
onder een distributieregeling vallen, dan wel 
door het in voorraad hebben van zoodanige 
goederen handelt in strijd met de bepalingen 
van Afdeeling I van het Economisch Sanctie
besluit 1941 (Besluit No. 174.fi941, zooals ge
wijzigd bij Besluit No. 17/1943) of met andere 
strafbepalingen op het terrein der distribu
tje, verkrijgt vrijdom van straf, voor zoover 
hii de bovengenoemde grondstoffen of pro
<iucten binnen een maand na afkondiging 
van deze verordening bij de voor de distri
butie daarvan bevoegde instantie aanmeldt 
en deze grondstoffen of producten voor dis
tributie ter beschikking worden gesteld. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid ~t 
niet, indien de aanmelding, bedoeld in het 
vorige lid, onjuist of onvolledig is of wan
neer de dader voor het in werking treden 
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van deze verordening reeds door een rechter, 
een officier van justitie of een hulp-officier 
van justitie is verhoord. 

(3) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financiën en Economische 
Zaken) kan nadere bepalingen ter zake van 
de aanmelding vaststellen en hierbij de me
dewerking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en andere Nederlandsche in
stanties verlangen. In deze bépalingen kan 
hij den in het eerste lid bedoelden termijn 
voor groepen van gevallen dan wel voor af
zonderlijke gevallen ·verlengen. 

Artikel 2. 

(1) De vrijdom van straf volgens artikel 
1 van deze verordenipg strekt zich ook uit 
tot handelingen, in strijd met de Verorde
ning No. 108/1942, houdende. verplichting 

. tot het verstrekken van inlichtingen op eco
nomisch gebied, alsmede handelingen, in 
strijd met belasting-, deviezen- en prijsvoor
schriften, voor zoover deze strafbare feiten 
samenhangen met strafbare handelingen, ten 
aanzien waarvan volgens artikel 1 van deze 
verordening vrijdom van straf bestaat en 
voor zoover de dader voor het in werking tre-_ 
den van deze verordening nog niet door een 
rechter, een officier van justitie of een hulp
officier van justitie is verhoord. 

(2) De vrijdom van straf wegens het 
overtreden van belastingvoorschriften be
staat slechts dan, wanneer de betrokkene bij 
de volgende aangifte voor de inkomstên-, 
vennootschaps- of vermogensbelasting juist 
en volledig opgave doet ter zake van de fei
ten, ten aanzien waarvan vrijdom van straf 
bestaat, .en uiterlijk bij deze aangifte zijn 
vroeger gedane onjuiste opgaven verbetert. 

Artikel 3. 
De bepalingen vap deze verordening zijn 

niet van toepassing op straf-bare fe iten op 
het gebied van de voedselvoorziening. 

Artikel 4. ~ 
Deze verordening treedt in werking op 1 

December 1943. 

's-Gravenhage, 30 November ' 1943. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 114. 

30 November z943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Binnen
landsche Zaken tot aanvulling van het 
Besluit No. 171/1941. (Verordenin{},en
blad, Aflevering 29) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No . .-,, /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder. 
landsche gebied wordt bepaald: · 

K 2663 
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Artikel 1. 
Het Besluit No. 171/1941 ter voorkoming 

van dubbele belasting op het gebied der di
recte belastingen met betrekking tot het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het protec
toraat Bohemen en Moravië, wordt als volgt 
aangevuld: · 

Aan artikel 6, tweede lid, wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende als volgt: 

,,Het bovenstaande is van overeenkom
stige toepassing op de vennootschapsbelas
ting." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Decem

ber 1943 met terugwerkende kracht tot 1 
Januari 1q4z. 

Deventer 
Apeldoorn } , 30 November 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
H. POSTMA. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., K. J . FlEDERIKS. 

30 November z943. DERDE BESLUIT 
van tien Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken betref
fende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. (Verorde
ningenblad, Aflevering 29). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het bepaalde in artikel 2 van het Besluit 

No. 61/i941 betreffende een voorloopige re
geling van bepaalde aanspraken op uitkee
ring ter zake van renteverzekering is van 
overeenkomstige toepassing op Duitschers, 
bedoeld in het tweede li_d van artikel 3 van 
de Verordening No. 90/1943 betreffende de 
sociale verzekering van Duitschers, die de 
verklaring, als bedoeld in het derde lid van 
genoemd artikel, hebben afgelegd, met dien 
verstande, dat de grondslag der hun inge
volge de Nederlaridsche verzekering toeko
mende rente voorloopig aldus berekend 
wordt, alsof de aanspraak op rente ontstaan 

• is op het tijdstip, waarop de Duitsche ver
zekering ingevolge genoemd artikel 3 een 
aanvang nam. 

• Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Decem

ber 1943. 
Amsterdam, 30 November 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

N°. 114-116 

30 November z943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging en aan
vulling van het Ziekenfondsenbesluit en 
van het Tweede Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit No. 
201/1941. (Verordeningenblad, Afleve
ring 29). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
2_,/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Z~ekenfondsenbesluit No. 16o/i941 

wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

r. 
Aan artikel 6 wordt toegevoegd een nieuw 

derde, vierde en vijfde lid, luid,i!nde als volgt: 
,.(3) De uitkeering bij overlijden wordt 

niet verstrekt bij het overlijden van een 
kind, dat als levenloos aangegeven in de 
overlijdensregisters van· den Burgerlijken 
Stand is ingeschreven. 

(4) De uitkeering bij overlijden wordt 
eveneens niet verstrekt in geval van vermoe
delijk overlijden. 

(s) Het recht op de uitkeering bij over
lijden vervalt, indien het verzoek tot de uit
keering niet binnen drie maanden na het 
overlijden bij het bevoegde ziekenfonds is 
ingediend." 

ll. 
Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 6a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 6a. 
(1) Bij overlijden van een rechtstreeks

verzekerde geschiedt de uitkeering bij over
lijden: 

1) indien de overledene een echtgenoot, 
waarvan hij niet van tafel en bed is geschei
den, achterlaat, aan dezen echtgenoot; 
. 2) indien de overledene geen echtgenoot, 

waarvan hij niet van tafel en bed is geschei
den, maar wel één of meer inwonende meer
derjarige kinderen achterlaat, aan het oud
ste dezer kinderen; 

3) indien het gestelde onder 1 en 2 geen 
toepassing kan vinden aan hem, die binnen 
drie maanden na het overlijden aantoont, 
dat hij de begrafenis of de crematie heeft 
bekostigd; 

4) indien het gestelde onder 1, 2 en 3 
geen toepassing kan vinden, aan de erfgena
men. 

(2) Bij overlijden van een indirect-ver
zekerde geschiedt de uitkeering bij overlijden 
aan den rechtstreeks-verzekerde. 

(:ü Indien het bepaalde in de leden 1 

en 2 geen toepassing kan vinden, beslist de 
Commissaris, bedoeld in artikel 13, lid 1, 

aan wien de uitkeering bij overlijden zal ge-
schieden." • 

Artikel 2. 
Het Besluit No. 201/-I941 (Tweede Uit-
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voeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit) wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In a~tike~, 15 vervalt telkens het woord : 

,.ten minste . 
II. 

Artikel 16 wordt gelezen als volgt : 
.,(1) De Algemeene Ziekenfondsen zijn, 

indien de Commissaris zulks bepaalt, ver
plicht zich tegen de kosten van de in artikel 
14, onder 5 en 6, genoemde verstrekkingen 
te verzekeren bij daarvoor door hem aan te 
wijzen instellingen en tegen die der in arti
kel 15 bedoelde uitkeering bij overlijden bij 
daarvoor door hem aan te wijzen levensver
zekeringsmaatschappijen. 

(2) Indien de Commissaris van zijn be
voegdheid ingevolge het vorig lid gebruik 
maakt, kan hij aan bepaalde Algemeene Zie
kenfondsen toestaan het risico ter zake van 
genoemde kosten zelf te dragen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op 2 Decem

ber 1943 met uitzondering van het bepaalde 
in artikel 1, onder I , en in artikel 2, hetwelk 
wordt geacht te zijn in werking getreden 
met ingang van 1 November 1941. 

Amsterdam, 30 November 1943. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v . S. Z ., VERWEY. 
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20 October 1943. TWAALFDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Commissa
ris voor de belangen van · de voormalige 
Nederlandsche Weermacht nopens maat
regelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Aflevering 29). 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. II4/x940 nopens maatregelen t en a:fn
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma·
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeentemming met§ 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 
In de " Regeling van de bezoldiging van 

het militaire personeel der zeemacht", 1ste 
Afdeeling I, Algemeene bepalingen, onder 
(4), zoomede in het " Reglement voor de 
militaire ambtenaren der landmacht", Arti 
kel 36, derde lid, vervallen de woorden "in 
gezinsverband levende". 

Artikel 2. 
In het " Reglement voor de militaire amb

tenaren der landmacht" wordt aan Artikel 
36 een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende: 

"6. Indien een ongehuwd militair, die 
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den 36-jarigen leeftijd nog niet heeft bereikt, 
in het huwelijk treedt, ontvangt hij over den 
diensttijd, gedurende welken hij aan den on
gehuwdenaftrek onderworpen is geweest, een 
uitkeering op basis van 3 ten honderd per 
jaar, met een maximum van 15 ten honderd, 
van de jaarwedde, welke hij op den dag, 
voorafgaande aan het huwelijk, geniet, met 
inbegrip van de ambtstoelagen en vermin
derd met den aftrek, bedoeld in dit artikel." 

Artikel ::i. 

Dit besluit treedt in werking op I Decem
ber 1943 met terugwerkende kracht tot 1 
Juli · 1g42 , wat betreft artikel 1, en tot 1 
Januari 1942, wat betreft artikel 2. 

's-Gravenhage, 20 October 1943. 
De Commissaris voor de belangen van 

de voormalige Ned. Weermacht, 
RIETVELD. 

N°. 118. 

zr D ecember 1943. BEKENDMAKING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
personeelsaangelegenheden. (Verorde
ningenblad, Aflevering 30.) 

Ik heb op grond van § 4, eerste lid, van 
mijn Verordening over de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland (No. 
3/1940), alsmede op grond van de §§ 1, 3 en 
7 van mijn Decreet betreffende den organi
satorischen opbouw van de dienstbureau's 
van den Rijkscommissaris den Dienstleiter 
W. Ritterbusch benoemd tot Commissaris
Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden. 

's-Gravenhage, 1°1 December 1943. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 119. 

21 December 1943. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ter bescherming van de uni 
formen en onderscheidingsteekenen van 
de Nationaal-Socialistische Beweging 
der Nederlanden. (Verordeningenblad, 
Aflevering 30.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1 940 van den • 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

• Artikel 1. 
(1) Hij diè opzettelijk, zonder toestem

ming van den Secretaris-Generaal van de 
Nationaal-Socialistische Beweging der Ne
derlanden, uniformen, deelen van uniformen 
of onderscheidingsteekenen van de Natio
naal-Socialistische Beweging der Nederlan
den of van haar als zoodanig erkende forma
ties of nevenorganis11..ties vervaardigt, in 
voorraad heeft of in het .,openbaar draagt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
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hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

(2) Het in het eerste lid strafbaar gestel
de feit wordt beschouwd als een misdrijf; 

Artikel 2. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie wijst in een in de Neder
landsche Staatscourant te plaatsen uitvoe
ringsbesluit de volgens artikel 1 onder be
scherming staande formaties en nevenorga
nisaties aan. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op 23 De

cember 1943. 
Apeldoorn, 21 December 1943. 

S.-G. Dep. v. Justitie : SCHRIEKE. 

2z December z943. BESLUIT van den Se
cretaris- Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende het brandweer
wezen (Besluit Brandweerwezen 1943). 
(Verordeningenblad, Aflevering 30.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 
Algemeene bepaling. 

Artikel l. 

De bescherming van de gemeenschap tegen 
brandgevaar (brandweerwezen) is de taak 
der politie. Deze wordt uitgevoerd volgens 
de voorschriften van de Verordening Orga
nisatie Politie en de voorschriften van dit 
besluit. 

AFDEÈLING Il. 

Brandweerpolitie-instanties. 
Artikel 2. 

(1) Hoogste brandweerpolitie-instantie 
is de ten aanzien van politie-aangelegenheden 
bevoegde Secretaris-Generaal (nader "Secre
taris-Generaal" genoemd). 

(2) Onder den Secretaris-Generaal be
rust de uniforme leiding van en het·toezicht 
op het brandweerwezen bij den Directeur
Generaal van Politie. 

(3) Middelbare brandweerpolitie-instan
ties zijn de gewestelijke politiepresidenten. 

(4) Lagere brandweerpolitie-instanties 
.Eijn in gemeenten met Staatspolitie-instan
ties de Staatspolitiegezagsdragers, in ge
meenten zonder Staatspolitie-instanties de 
burgemeesters in hun hoedanigheid van po
litiegezagsdrager. 

Artikel 3. 
(1) . In gemeenten met Staatspolitie-in

stanties wordt de taak van het brandweerwe
zen waargenomen door de Staatsbrandweer
politie onder leiding van de Staatspolitiege
zagsdragers. 

(a) De tot dusver in deze gemeenten be-
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staande beroepsbrand.;,.,eren worden in de 
Staatsbrandweerpolitie opgenomen. 

(3) De artikelen 18 tot en met 20 der 
Verordening Organisatie Politie zijn van 
overeenkomstige toepassing. • 

Artikel 4. 
(1) De Secretaris-Generaal wijst de ge

meenten aan, waarin vöor de taak van het 
brandweerwezen een gemeentelijke brand
weerpolitie wordt opgericht. Deze staat on
der den burgemeester in zijn hoedanigheid 
van politiegezagsdrager. 

(2) In zoover in de door den Secretaris
Generaal overeenkomstig het vorige lid aan
gewezen gemeenten beroepsbrandweren aan
wezig zijn, worden deze in de gemeentelijke 
brandweerp-olitie opgenomen. 

Artikel 5. 
In gemeenten zonder Staats- of gemeen

telijke brandweerpolitie bedient de burge
meester in zijn hoedanigheid van politiege
zagsdrager zich bij de uitvoering van de taak 
van het brandweerwezen van de vrijwillige 
brandweren, plichtbrandweren en aangewe
zen brandweren. Deze brandweren zijn tech
nische .hulporganen der politie. 

Artikel 6. 
Voor de buiten het gebied van een ge

meente te verrichten bestrijding van brand
gevaar worden afdeelingen der Staatsbrand
weerpolitie opgericht. Deze staan recht
streeks onder den Directeur-Generaal van 
Politie. 

AFDEELING 111. 
Taak der brandweerpolitie-instanties. 

Artikel 7. 
(1) De Directeur-Generaal van Politie 

neemt alle maatregelen om te bewerkstelli
gen, dat aan brandgevaar en andere rampen 
tijdig en krachtig het hoofd kan worden ge
boden. Hij zorgt verder voor de vervulling 
van de taak, die wordt gesteld aan de brand
weerpolitie en aan de brandweren bij de uit
voering der luchtbescherming. 

(2) De Directeur-Generaal van Politie en 
de gewestelijke politie-presidenten kunnen 
binnen het kader van de in het eerste lid ver
melde taak rechtstreeks maatregelen treffen 
en de leiding over het blusschingspersoneel 
op zich nemen. 

Artikel 8. 
(1) De lagere brandweerpolitie-instan

ties zorgen bij de uitvoering van de hun op
gedragen taak op het gebied van de brand
weerpoli tie voor de aanwezigheid, de doel
treffende verdeeling en den goeden staat der 
brandbluschmiddelen, alsmede voor hun on
middellijke bruikbaarheid te allen tijde. 

(2) De lagere brandweerpolitie-instanties 
verrichten op grond· van een nader uit te 
vaardigen beschikking van den Secretaris
Generaal ook buiten het grondgebied van 
hun gemeente hulp bij de brandbestrijding. 

Artikel 9. 
(1) In gemeenten met Staatspolitie-in-
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stanties behoort de aanschaffing en het on
derhoud van de voor de brandweerpolitie en 
de brandweren benoodigde voertuigen en 
bluschmaterieel,- alsmede van kleeding, uit
rusting, alarminrichtingen en kazernes, tot 
de taak van den Staat, in de overige gemeen
ten tot de taak van de gemeente. Bij de be
drijfsbrandweren berust deze taak bij de lei
ding van het bedrijf. Voor de aanschaffing 
en de instandhouding van bluschwatervoor
zieningen zorgen in ieder geval de gemeenten, 
voor zoover deze installaties niet bij uitslui
ting voor de brandbestrijding dienen. 

(2) De kosten, voortvloeiende uit het_ 
deelnemen van het personeel van de brand
weerpolitie en van de brandweren aan cu_~
sussen over de techniek van de brandbestrtJ
ding, alsmede aan andere door den Directeur
Generaal van Politie voorgeschreven cursus
sen, komen, wat betreft het personeel van de 
Staatsbrandweerpolitie ten laste van den 
Staat, wat betreft het personeel van de ge
meentelijke brandweerpolitie en brandweren 
ten laste van de gemeente en wat betreft het 
personeel van de bedrijfsbrandweren ten laste 
van de leiding van het bedrijf. 

(3) Indien een gemeente de haar in het 
eerste en tweede lid opgedragen taak niet of 
niet naar behooren uitvoert, kan de Secre
taris-Generaal in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken de vereischte 
maatregelen nemen, met dien verstande,, dat 
deze maatregelen zullen worden geacht als 
door den burgemeester te zijn getroffen. 

AFDEELING IV. 
Personeel van brandweerpolitie en 

brandweren. 

Artikel 10. 
(1) De Secretaris-Generaal benoemt, 

schorst en ontslaat ambtenaren van de 
~taatsbrandweerpolitie, voor zoover hij deze 
bevoegdheden niet aan lagere instanties over
draagt. 

(2) De ambtenaren der gemeentelijke 
brandweerpolitie benoemt, schorst en. ont
slaat de burgemeester in zijn hoedanigheid 
van politiegezagsdrager. De Secretaris-Ge
neraal kan deze bev.oegdheden voor zich zelf 
of voor den gewestelijken politiepresident 
voorbehouden dan wel de uitoefening daar
van van zijn toestemming of van die van den 
gewestelijken politiepresident afhankelijk 
stellen. 

Artikel 11. 

De Secretaris-Generaal kan ambtenaren 
van de Staatsbrandweerpolitie overplaatsen 
naar de gemeentelijke brandweerpolitie en 
ambtenaren van de gemeentelijke brand
weerpolitie naar de Staatsbrandweerpolitie 
of naar de brandweerpolitie van een andere 
gemeente. 

Artikel 12. 
De ambtenaren van de brandweerpolitie 

hebben binnen het kader van de hun opgeleg
de taak de rechten en plichten van politie
ambtenaren. De Verordening Bezoldiging Po
litie 1943 is op hen van toepassing. 

Artikel 13. 
(1) De lagere brandweerpolitie-instan

ties hebben de bevoegdheid om, in gemeen
tedienst zijnde, lichamelijk geschikte perso
nen tot dienstneming bij de vrijwillige brand
weer van hun gemeente te verplichten, tenzij 
deze verplichting voor den belanghebbende 
onredelijk zwaar zou zijn. 

(2) Degenen, aan wie een verplichting, 
als bedoeld in het vorige lid, is opgelegd, of 
die op grond van artikel 226 van de Gemeen
tewet tot het doen van persoonlijke diensten 
bij de brandweer zijn opgeroepen, kunnen 
binnen twee weken na den dag, waarop door 
hen de schriftelijke mededeeling, waarbij hun 
de verplichting wordt opgelegd, is ontvangen, 
in beroep komen bij de hoogere brandweeT
politie-instantie. In afwachting van de be
slissing van den Secretaris-Generaal moet 
aan de in het vorige lid bedoelde verplich
ting worden voldaan. 

Artikel 14. 
Aan het onbezoldigde personeel van de 

brandweer wordt de loonderving ten gevolge 
van bestrijding van brand en rampen, voor 
zoover van hen redelijkerwijze niet kan wor
den gevergd, dat zij zonder vergoeding hulp 
verleenen, vergoed onder overeenkomstige 
toepassing van artikel 9. De Secretaris-Gene
raal treft in overeenstemming met den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken een nadere regeling. 

AFDEELING V. 

Slotbepaling. 

Artikel 15. 
Artikel 209, letter a en c, en, voor zoover 

het persoonlijke diensten bij de brandweer 
betreft, en artikel 227, tweede volzin, der 
Gemeentewet zijn niet van toepassing. 

Artikel 16. 
De Secretaris-Generaal vaardigt, voor zoo

ver dit besluit niet anders bepaalt, de ter 
uitvoering van dit besluit noodzakelijke voor
schriften uit, in het bijzonder betreffende de 
organisatie van het brandweerwezen in ge
meenten, in de inrichtingen voor het verkeer 
en in de industriebedrijven, met inbegrip van 
uniforme bepalingen over de preventieve 
brandbestrijding, de brandschouw en het ve
gen van schoorsteenen. 

Artikel 17. 
Dit besluit treedt in werking op 1·Januari 

1944, met uitzondering van artikel 12, dat 
met terugwerkende kracht tot 1 Maart 1943 
in werking treedt. Het wordt aangehaald als 
,,Besluit Brandweerwezen 1943". Op hetzelf
de tijdstip treedt het Besluit Brandweerwe
zen No. 57~941, zooals gewijzigd bij Besluit 
No. 4oi1942, buiten werking. 

Apeldoorn, 2 1 December 1943. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

\ 
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25 November/4 December r943 . BESLUIT 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Sociale Zaken en 
van Financiën tot wijziging van het Be
sluit No. 159/r941 betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verze
keringsrenten met een bijzonderen toe
slag, van het Besluit No. 109/1942 tot 
wijziging der Ziektewet, zooals die be
sluiten gewijzigd werden bij Besluit No. 
151/1942, en van het Besluit No. 92/1943 
betreffende uitkeering van kraamgeld in 
gevallen , waarin daarop krachtens . de 
Ziektewet geen aanspraak bestaat. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 30.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1 . 

In de artikelen 1 en 6 van het Besluit No. 
159/r941 betreffende tijdelijke verhooging 
van bepaalde sociale verzekeringsrenten met 
een bijzonderen toeslag, zooals dat besluit 
gewijzigd werd bij Besluit No. 151/1942, wor
den de woorden "31 December 1943" ver
vangen door de woorden "31 December 1944". 

Artikel 2. 

In artikel 3 van het Besluit No. 109/1942 
tot wijziging der Ziektewet, zooals dat be
duit werd gewijzigd bij Besluit No. 151/1942, 
worden de woorden "31 December 1943" ver
vangen door de woorden "31 December 1944". 

Artikel 3. 
In artikel 7 van het Besluit No. 92/1943 

betreffende uitkeering van kraamgeld in ge
vallen, waarin daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat, worden de woor
den "v66r 1 Januari 1944" vervangen door 
de woorden "v66r 1 Januari 1945". 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op 23 De

cember 1943. 

Amsterdam, 25 November 1943. 
Deventer, 4 December 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
Wnd. S.-G. Dep. v . F ., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

2z December 1943. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Sociale Zaken en van Fi
nanciën tot wijziging van het Besluit op 
de Vereveningsheffing 1941 (No. 158/ 
1941). (Verordeningenblad, Aflevering 
30.)" 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

In artikel 8 van het Besluit op de Ver
eveningsheffing 1941 (No. 158/1941), zooals 
gewijzigd bij Besluit No. 151/1942 , komen in 
het eerste lid de woorden: ,, , en wordt niet 
meer geheven naar den maatstaf van de loo
nen over loontijdvakken, welke na 31 Decem
ber 1943 eindigen" te vervallen. 

In het tweede lid vervallen de woorden : 
,, , en wordt niet meer geheven naar den 
maatstaf van zoodanige belooningen, welke 
na 31 December 1943 worden betaald". 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op 23 Decem-
ber 1943. -

Amsterdam} 
Deventer • 21 December 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 
Wnd. S.-G. Dep. v. F ., 

M . ROST VAN TONNINGEN. 
Wnd. S.-G. Dep. v. F., H . POSTMA. 
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Aanmeldingsverordening. 
N°. II2 Verordening v.d. Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied tot 
wijziging en aanvulling der Aanmeldings
verordening No. 83/1942. (Aflevering 29). 

Administratief recht. 
30 November. 

38 Negende Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/1940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied). (Af
levering 13.) 19 April. 

59 Tiende Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/1940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied). (Af
levering 19). 2_6 Juni. 

n1 Elfde verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/1940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied). (Afle
vering 28). 12 November. 

Algemeen nestuur. 
n8 Bekendmaking van den Rijkscommissa

ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende personeelsaangelegenheden. 
(Aflevering 30). II December. 

Ambtsdellcten. 
-49 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende ambtsdelicten van ambtenaren 
en van bepaalde beëedigde personen. (Af
levering 16). 14 Mei. 

Arbeid. 
:io Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de beperking ten aanzien van het 
veranderen van betrekking (Verordening 
Veranderen van Betrekking). (Aflevering 
7). 1 Maart. 

43 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Bijzondere 
Aangelegenheden) betreffende de ver
plichting tot aanmelding voor den arbeids
inzet. (Aflevering 14.) 6 Mei. 

66 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
( Commissaris-Generaal voor Bijzondere 
Aangelegenheden) betreffende een verbod 
tot het in dienst hebben van bepaalde 
personen. (Aflevering 20). 9 Juli. 
Arbeidsinzet. 

16 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de instandhouding van de pro
ducten en de verdeeling van goederen, als
mede van den arbeidsinzet. (Aflevering 5). 

19 Februari. 
Bedrijfsslnitlng. 

30 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financiën en 
Economische Zaken) betreffende de slui
ting van bedrijven. (Aflevering II.) 

Besmettelijke ziekten. 
15 Maart. 

102 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Besluit No. 165/i940, 
houdende voorzieningen tegen verbreiding 
van geslachtsziekten. (Aflevering 25). 

• 9 October. 
Betaahnlddelen. 

29 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende waardeloosverklaring der bank

. biljetten van 500 en van 1000 gulden. (Af-
levering 10.) 13 Maart. 
BetallngRv1>rkeer. 

63 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Financiën, 
waarbij het Besluit No. 134'1940 betref
fende het betalingsverkeer met Zuidslavië 
gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld. 
(Aflevering 19). 21 Mei. 

82 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, .Nij 
verheid en Scheepvaart en van Financiën, 
houdende intrekking van het B esluit No. 
147/1940 betreffende het betalingsverkeer 
met de Italiaansch-Albaneesche Tolunie. 
(Aflevering 22). 13 Augustus. 

100 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Financiën 
tot intrekking van het Besluit No. 88/1940 
betreffende het betalingsverkeer met Zwe
den. (Aflevering 25). 9 October. 
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Bevol1dngsboekhondlng. 

53 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende maatregelen nopens de bevol
kingsregisters . (Aflevering 18). 16 Juni. 

Bezettingschaden. 
73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën tot vast
stelling van de Regelen ter uitvoering van 
artikel 5 van het Besluit op de Bezetting
schaden. (Aflevering 21). 30 Juni . 
Bezoldiging politie. 

18 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
t reffende de bezoldiging van de ambtena
ren der Nederlandsche Politie (Verorde
ning Bezoldiging Politie 1943). (Afleve
ring 6) . 22 Februari. 
Bosschen. 

S7 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Justitie, van Financiën, 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming en van Binnenlandsche Za
ken betreffende het Staatstoezicht op de 
bosschen (Besluit Staatstoezicht op de 
Bosschen 1943). (Aflevering 18). 

Brantlweer. 
29 Mei. 

u o Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
het brandweerwezen (Besluit Brandweer
wezen 1943). (Aflevering 30) . 

2 1 December. 
Burgerlijke stand. 

3 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
aanvulling van de Verordening No. 39/ 
1941, houdende bepalingen omtrent den 
burgerlijken stand van Duitschers in het 
bezette Nederlandsche gebied. (Aflevering 
2) . 26 Januari . 

4 Bekendmaking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Bekendma
king No. 40/1941 betreffende het aantal 
der ambtenaren van den Duitschen bur
gerlijken stand, het gebied, waarbinnen zij 
hun werkzaamheden uitoefenen, en de 
plaats, waar zij bureel houden . (Aflevering 
2) . 26 Januari . 

104 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied tot aanvulling der Verordening No. 
39/1941, houdende bepalingen omtrent den 
burgerlijken stand van Duitschers in het 
bezette Nederlandsche gebied. (Aflevering 
26). 16 October. 
ComptabllJteltswet. 

8 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Financiën betref
fende nadere regeling van het toezicht op 
de inkomsten en uitgaven des Rijks. (Afle
vering 2). 25 Januari . 
Deutsehes Gesundheltsamt. 

19 Verordening van den Rij~commissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
t reffende de oprichting van het "Deutsche 

Gesundheitsamt" in het bezette Neder
landsche gebied. (Aflevering 7) . I Maart. 
Devlezem·erkeer. 

56 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij en van den Secretaris-Generaal 
voor B ijzondere Economische Zaken, hou
dende wijziging en aanvulling van het 
Deviezenbesluit 1941. (Aflevering 18). 

26 Mei. 
94 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
tot intrekking van de Deviezenbesluiten 
II en IV. (Aflevering 24). 25 September. 
Dlerenartsenverordenlng. 

78 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Dierenartsen
verordening. (Aflevering 22) . 

Directe belastingen. · 
21 Augustus. 

n4 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken tot aanvulling 
van het Besluit No. 171/1941. (Aflevering 
29) . 30 November. 
Dlstrlbutlewet. 

33 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van tabaksurro
gaten). (Aflevering 12.) 13 Maart. 

34 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van haring). (Aflevering 
12.) 26 Maart. 

47 Beschikki ng van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van bouillonblokjes, 
aroma's e .d.) . (Aflevering re<;) . . 6 Mei. 

64 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1934 (distributie van me
thaangas) . (Aflevering 19) . II Juni. 

68 Beschikking van den Secretaris- Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, waarbij de Beschikking No. 
43/x940, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
19:n en op de Distributiewet 1939, ge
deeltelijk buiten werking wordt gesteld. 
(Aflevering 20) . I Juli. 

95 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende d~ 
distributie van paarlen, saffieren, robijnen 
en smaragden. (Afl. 24). 25 September. 

96 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distribu
tiewet 1939 (distributiegoederen onder het 
op te richten Rijksbureau voor Glas, Ke
ramiek en Houtproducten). (Aflevering 
24). 25 September. 
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99 Negende verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 51/r940 betreffende het invoeren 
v-an distributiekaarten en distributiebons 
voor dé Duitsche Weermacht voor den aan
koop van levens- en voedermiddelen, die 
onder de distributie vallen of waarvan het 
verbruik in het algemeen verboden is. (Af
levering 25). 9 October. 

109 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van Rona). (Aflevering 
27). • 30 October. 
Dultsche effecten. 

81 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
150/1941 betreffepde Duitsche effecten. 
(Aflevering 22). 30 Juli. 
Dnltsche W ecrmacht. 

107 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de verzorging van kinderen van 
Duitschers in de "Waffen-SS" en de Duit
sche politie in het bezette Nederlandsche 
gebied. (Aflevering 27). 30 October. 
Economisch Sanctiebesluit. 

1 7 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van äe Departementen van Landbouw en 
Visscherij , van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie, houdende wij
i:iging en aanvulling van het Economisch 
Sanctiebesluit 1941. (Aflevering 5) . 

3 Februari. 
113 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende vrijdom. van straf voor distribu
tie-delicten. (Aflevering 29) . 

Geld vorderingen. 
30 November. 

89 \i'.erordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de aanzegging van de opeisch
baarheid van niet door hvpotheek gedekte 
geldvorderingen van joodsche natuurlijke 
of rechtspersonen of vereenigingen van 
personen. (Aflevering 24). 

Goederenprod uctle. 
25 September. 

16 Verorde ning van de n Rijkscomn1.issaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de tnstandhouding van de pro
ducten en de verdeeling van goederen, als
mede van den arbeidsinzet. (Aflevering 5). 

Goecleren verkeer. 
19 Februari. 

71 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 162/i941 betreffende de prijs
vorming met betrekking tot het goederen
verkeer met het Duitsche Rijk, den Elzas, 
Lotharingen of Luxemburg. (Aflevering 
21). 26 Juli. 
Handelsnaamwet. 

93 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Tustitie en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
houdende aanvulling van de Handels
naamwet 1921 , (Aflevering 24). 

Hypotheken. 
2 5 September. 

37 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de aanzegging van de opeisch
baarheid van door hypotheek gedekte 
geldvorderingen van joodsche natuurlijke 
of rechtspersonen of vereenigingen van per
sonen. (Aflevering q.) 19 April. 
InvaIJdlteits- en ouderdomsverzekering. 

121 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het Be
sluit No. 159/1941 betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het Besluit No. 109/1942 tot wijziging 
der Ziektewet, zooals die besluiten gewij 
zigd werden bij Besluit No. 151/1942, en 
van het Besluit No. 92/1943 betreffende 
uitkeering van kraamgeld in gevallen, 
waarin daarop krachtens de Ziektewet (:!een 
aanspraak bestaat. (Aflevering 30). 

25 November/4 Decembe r. 
Joodsch vermogen. 

54 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende de beëindiging van verzekerings
overeenkomsten van joden. (Aflevering 
18). II Juni. 
Kartelbesluit. 

23 Beslliit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij, houdende wijziging en aan
vulling van het Kartelbesluit. (Aflevering 
7). 12 Februari . 
Kinderverzorging. 

21 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het-bezette Nederlandsche gebied ter 
uitvoering van de Verordening van den 
Führer betreffende de verzorging van kin
deren van leden der Duitsche Weermacht 
in de bezette gebieden van 28 Juli 1942 
(R.W.B. I, blz. 488). (Aflevering 7). 

1 Maart . 
J{oophandel. 

22 B esluit ván den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
den termijn van bewaring van boeken, be
scheiden en balanzen van bedrijven . (Af
levering 7.) 23 Februari . 
Kraam geld. 

92 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën betreffende uitkeering 
van kraamgeld in gevallen, waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak 
bestaat. (Aflevering 24). 25 September. 
Landbouw. 

32 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het ·bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
tot verwijdering ·van joden uit het agra-
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rische bedrijfsleven. (Aflevering 12.) 
5 April 

Landbouwcrlslswet. 
68 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, waarbij de Beschikking No. 
43/1940, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 en op de Distributiewet 1939, ge
deeltelijk buiten werking wordt gesteld. 
(Aflevering 20). 1 Juli . 
LandRtorm Nederland. 

103 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den Landstorm Nederland. (Af
levering 26). 16 October. 
Landwacht. 

24 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Landwacht Nederland. (Af
levering 8.) II Maart. 

n o Verordening van den Rijkscommissaris 
voor he.): bezette Nederlandsche gebied be
trefferlife de Nederlandsche Landwacht. 
(Aflevering 28) . 12 November. 
Le.enlngen. 

7'~ Besluit van den Secretaris- Generaal voor 
Bijzondere Economische Zaken en van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie betreffende uitstel van 
betaling van rente en aflossing van lee
ningen. (Aflevering 21). 23 Juli. 
Leerplichtwet. 

14 Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, hou
dende wijziging en aanvulling van de Leer
plichtwet. (Aflevering 4). 28 Januari. 
L egalisatie. 

45 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 122/1Q41 betreffende de 
legalisatie van akten. (Aflevering 15). 

7 Mei. 
MIUtalre Zaken. 

11 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
137/1942 betreffende sociale verzorging 
van oorlogsdienstnemers. (Aflevering 4). 

13 Februari. 
39 Bekendmaking der Verordening ter uit

voering van de Verordening betreffende de 
verzorging van kinderen van leden van de 
Duitsche Weermacht in de bezette gebie
den van 13 Februa ri 1943 (Rijkswetblad, 
deel I, blz. 102, verschenen 22 Februari 
1943). (Aflevering 13.) 13 Februari. 

2 1 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
uitvoering van de Verordening van den 
Führer betreffende de verzorging van k in
deren van leden der Duitsche Weermacht 
in de bezette gebieden van 28 Juli 1942 
(R.W.B. I, blz. 488). (Aflevering 7). 

1 Maart. 
~4 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be-

treffende de Landwacht Nederland. (Af
levering 8.) II Maart. 

31 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verleetren van verlof tot deel
neming aan leergangen tot bevordering der 
weerbaarheid. (Aflevering 12.) 5 April. 

35 Tiende Uitvoeringsbesluit van den Com
missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi- · 
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering 12.) 

5 April. 
36 Elfde Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering 12.) 

5 April. 
44 Tweede Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging van de Ver
ordening No. 100/x941, houdende buiten
gewone maatregelen voor de kustverdedi
ging. (Aflevering x.~). 7 Mei. 

61 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de vervaardiging van en den 
handel in militaire goederen. (Aflevering 
1q). 26 Juni. 

70 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Verordening No. 
24/x943 betreffende de Landwacht Neder
land. (Aflevering 21). 27 Juli. 

83 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied tot wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 100/1q41 , houdende bui
tengewone maatregelen voor de kustver
dediging. (Aflevering 2;1). 1 September. 

117 Twaalfde Uitvoeringsbesluit van den 
Commissaris voor de belangen van devoor
malige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Aflevering 2q). 

20 October. 
Ne1lerlandsche Bank. 

58 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende De Nederlandsche Bank. (Af
levering 19). 26 Juni. 
Onderwijs. (H;ooger) 

28 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming ter beveili
ging van de orde aan universiteiten en 
hoogescholen. (Aflevering 9.) 10 Maart. 

27 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op het 
gebied van het onderwijs aan universiteiten 
en hoogescholen. (Aflevering 9.) II Maart. 
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106 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming tot aanvul
ling van het Besluit No. II6/1940 betref;. 
fende de gelden, verschuldigd wegens het 
bijwonen der lessen aan de Rijksuniversi
teiten en de Technische Hoogeschool te 
Delft. (Aflevering 26). 16 October. 
Ond!'rwljs. (Lager) 

84 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende schoolverzuim op Duitsche scho
len. (Aflevering 23). 1 Sept911ber. 
Openbaar bestuur. 

10 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, houden
de inschakeling van het Staatspolitiek Se
cretariaat der Nationaal-Socialistische Be
weging der Nederlanden in het openbaar 
bestuur. (Aflevering 3.) 30 Januari. 
O1Jenbare orde. 

1 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van de openbare 
orde (Verordening Openbare Orde 1943). · 
(Aflevering 1) . 5 Januari. 

48 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende de opheffing van het politiestand
recht. (Aflevering 16). 14 Mei. 
Openbare zedelijkheid. 

101 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Sociale Zaken tot wijziging van het Besluit 
No. 183/1941 betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. (Aflevering 25). 

Overheidsfinanciën. 
9 October. 

8 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën betref
fende nadere regeling van het toezicht op 
de inkomsten en uitgaven des Rijks. (Afle
vering 2). 25 Januari. 

5 Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het ):>ezette Nederlandsche gebied be
treffende de financiën van het Rijk, van 
de provinciën en van de gemeenten. (Af
levering 2). 26 Januari. 
Pachtbesluit. 

7 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij , houdende wijzi
ging en aanvulling van het Pachtbesluit. 
(Aflevering 2). II Januari. 
Politie. 

18 Verordening vari den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bezoldiging van de ambtena
ren der Nederlandsche Politie (Verorde
ning Bezoldiging Politie 1943). (Afleve
ring 6). 22 Februari. 
Posterlj en Giro. 

25 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het berichtenverkeermet het bui
tenland. (Aflevering 8.) II Maart. 

67 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 

Zaken, houdende w1Jz1gmg van de Be
schikking No. 98/1940 betreffende het in
ternationale postverkeer (grensverkeer 
met België en Duitschland). (Aflevering 
20). 24 Juni. 
Prljsbeheerschlngsbeslult. 

69 Besluit van den Gemachtigde voor de 
Prijzen, houdende tweede wijziging en 
aanvulling van het Prijsbeheerschingsbe
sluit. (Aflevering 20). 24 Juni. 

Rechtspositie personeel. 
51 Instructie van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied betref
fende de uitoefening van een beroep door 
bepaalde beëedigde personen. (Aflevering 
17). 25 Mei. 

87 Instructie van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de ambtsperiode van tijdelijk 
aangestelde ambtenaren. (Aflevering 24). 

Rechtswezen. 
2 5 September. 

13 Besluit van den Secretaris-Gene_raal van 
het Departement van Justitie betreffende 
rechtspraak met enkelvoudige kamers. 
(Aflevering 4). 18 December 1942. 

40 Derde Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie. 
houdende wijziging van het Besluit No. 
71/1941 met betrekking tot de berechting 
van strafzaken, rakende het economisch 
leven. (Aflevering 13.) 15 April. 

41 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de instelling van parketwachters. (Afleve
ring 13.) 17 April. 

50 Vierde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging van de Veror
dening No. 52/1940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken. 
(Aflevering 16). 14 Mei. 

55 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de rechterlijke vacantiën. (Aflevering 18). 

15 Mei . 
79 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
het gebruik van rechtsmiddelen in straf
zaken. (Aflevering 22). 21 Augustus. 

97 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor voogdijzaken. (Aflevering 25). 

9 October. 
105 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire strafkamer 
van de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage. (Aflevering 26). 

16 October. 
Rente,,erzekerlng. 

42 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 6:r./ 
1941 betreffende een voorloopige regeling 
van bepaalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. (Aflevering 
13.) 19 April. 
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n5 Derde besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement :van Sociale Za
ken betreffende een voorloopige regeling 
van bepaalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. (Aflevering 29). 

· 30 November. 
RljksstlchtJng· "Nederland". 

2 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende de oprichting van eén stichting tot 
bevordering van de Duitsch-Nederland
sche betrekkingen. (Aflevering 2). 

Schade oorlogsgeweld. 
26 Janu.ari. 

80 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen- van Financiën en 
van Justitie tot wijziging van het Besluit 
op de materieele oorlogsschaden. (Afle
vering_ :u). 30 Juli . 

Scheepvaart. 
6 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het varen op binnenschepen. (Af
levering 2) . 26 Januari . 

12 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het voeren van vlaggen door 
schepen. (Aflevering 4) . 13 Februari. 

46 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 131/,941 betreffende de instelling van 
een Duitsch "Seemannsamt" te Rotter
dam. (Aflevering 15). 7 Mei. 

88 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. n6/1942 ter bespoediging 
van het in- en uitladen bij het spoorweg
en binnenscheepvaartverkeer. ( Aflevering 
24). 25 September. 

108 Verordening van den Rijkscommis·saris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No._6/1943 betreffende het va
ren op binnenschepen. (Aflevering 27). 

Sociale jeugdzorg·. 
30 October. 

98 Verordening van den Rijkscommissaris 
voór het bezette Nederlandsche gebied be
treffende maatregelen op het gebied van 
de openbare sociale jeugdzorg. (Aflevering 
25) . 9 October. 

Sociale verzekering Dultschers. 
90 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de sociale verzekering van 
Duitsèhers. (Aflevering 24). 

25 September. 
S_poor• en tramwegen. 

88 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. n6/i942 ter bespoediging 
van het in- en uitladen bij het spoorweg
en binnenscheepvaartverkeer. (Aflevering 
24). 25 September. 

'Strafrecht. 
x Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van de openbare 
orde (Verordening Openbare Orde 1943). 
(Aflevering x). 5 Januari. 

62 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de toepasselijkheid van wettelijke straf
bepalingen. (Aflevering IQ). 9 Juni. 

85 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
toezicht op minderjarigen. (Aflevering 
23) . 5 Augustus. 

n3 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende vrijdom van straf voor distribu
tie-delicten. · (Aflevering 29). 

30 November. 
n9 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie ter bescher
ming van de uniformen en onderscheidings
teekenen van de Nationaal-Socialistische 
Beweging der Nederlanden. (Aflevering 
30). 2I December. 
Tand heelkundigen besluit. 

52 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
treffende de tandheelkundigen (Tandheel
kundigenbesluit). (Aflevering 17). 

Vennootschapsbelasting. 
27 April. 

60 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 en van de 
Zegelwet. (Aflevering 19). 26 Juni. 
Verand_eren van betrekking. 

20 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de beperking ten aanzien van het 
veranderen vap betrekking (Verordening 
Veranderen van Betrekking). (Aflevering 
7). x Maart. 
Verduistering. 

77 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 34/1940 betreffende het verduisteren. 
(Aflevering 22). 21 Augustus. 
Vereveningsheffing. 

122 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het 
Besluit op de Vereveningsheffing 1941 (No. 
158/,941). (Aflevering 30). 21 December. 
Voedselvoorziening. 

26 Tweede Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, houdende wijziging van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening '41. 
(Aflevering 8.) 13 Februari. 
Volksgezondheid. 

19 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de oprichting van het "Deutsche 
Gesundheitsamt" in het bezette Neder
landsche gebied. (Aflevering 7). x Maart. 

/ 
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Wapen verordeuing. 
65 Verordening van · den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Wapenverordening. (Aflevering 20). 

W eg·enverkeersregellng. 
9 Juli. 

9 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging van de Wegenverkeersrege
ling. (Aflevering 2.) 21 Januari. 
Wlnterhulp. 

76 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied tot wij
ziging en aanvulling van het Decreet No. 
186/r940, houdende oprichting van de 
Stichting "Winterhulp Nederland". (Af
levering 22). 21 Augustus. 
Zegelwet . . 

60 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 en van de 
Zegelwet. (Aflevering 19) . 26 Juni. 
Zlekenfondsenbeslult. 

74 Besluit van den Secretaris-Generaal van _ 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging en aanvulling van het 
Besluit No. 201/r941 (Tweede Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit). (Aflevering 21). 21 Juli . 

75 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 217/ 
1941 (Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit). (Aflevering 
21) . 21 Juli. 

II6 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Zieken-

fondsenbesluit en van het Tweede Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit No. 2or/194r. (Aflevering 29). 

Zlekenh uls besluit. 
30 November. 

15 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
treffende het ziekenhuiswezen (Zieken
huisbesluit 1943). (Aflevering 4). 

18 Januari . 
Ziektewet. 

86 Besluit van den Secretaris-'Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
treffende een beperking van de uitkeering 
van ziekengeld. (Aflevering 23). 

3 Augustus. 
91 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging en aanvul
ling _ van de Ziektewet. (Aflevering 24). • 

2 5 September. 
92 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën betreffende uitkeering 
van kraamgeld in gevallen, waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak 
bestaat. (Aflevering 24) . 25 September. 

121 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het Be
sluit No. 159/1941 betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het Besluit No. 109/1942 tot wijziging 
der Ziektewet, zooals die besluiten gewij
zigd werden bij Besluit No. 151/1942, en 
van het Besluit No. 92/1943 betreffende 
uitkeering van kraamgeld in gevallen, 
waarin daarop krachtens de Ziektewet geen 
aanspraak bestaat. (Aflevering 30). 

25 November/4 December. 

• 




